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Till sist …

Eldsjälspris till engagerad barnbibliotekskonsulent

"Inte en eldsjäl till" ... jo, tack och lov fanns det en som var värd ett pris även i år. Utan
eldsjälar skulle vintern bli mörkare och kallare. Svenska Barnboksakademin, som består av 18
barn- och ungdomsförfattare och -illustratörer, reser ofta i landet för att prata om sina böcker
och träffar många människor och även en eldsjäl ibland.

Årets Eldsjälspristagare blev Margaretha Dahlström, som är barnbibliotekskonsulent vid
Regionbibliotek Västra Götaland, Göteborg.

Under en vecka varje år öppnar Margaretha Dahlström dammluckorna och en flod av
litteratur, boksamtal och författarbesök översvämmar tusentals barn och ungdomar i
Göteborg. Denna läsfest inträffar i samband med internationella barnboksdagen 2 april, och är
sedan många år för oss barn- och ungdomsförfattare en efterlängtad mötesplats - inte bara
möter vi massor av unga läsare, vi får också själva tillfälle att träffas och utbyta tankar och
idéer. Under veckan bjuds också framträdanden och föreläsningar på kvällstid. Storstilat och
unikt i Sverige! För detta, och för ett engagerat arbete som barnbibliotekskonsulent och i
föreningen Barnboksbildens Vänner får Margaretha Dahlström Svenska Barnboksakademins
Eldsjälspris 2004.

Eldsjälspriset 2004, som är på 10 001 kr, delades ut torsdagen den 13 maj på Skärholmens
bibliotek.

Rapport från Talboken på väg till barn och unga. Ett studiebesök på
bibliotek i Västra Götaland 12 och 13 maj 2004.

Som ett led i min fortbildning inom projektet Talboken på väg till barn och unga gjorde jag
gjorde en utbildningsresa i maj i Västra Götaland. Jag valde att studera hur
tillgänglighetsfrågor löses inom den nya västra regionen med dess fyrtionio kommuner. Vad
kan vi i Stockholms län lära oss därifrån? Det finns två stora kommuner i regionen, som tar



ansvar för talböcker nämligen Borås, talböcker och specialmedier till barn och vuxna för
enstaka lån och depositioner och Göteborg, talböcker (i samråd med Borås.)

Jag besökte Borås och Göteborg med fokus på talböcker, främst  DAISY, Äppelhyllor och
annan skyltning för barn med funktionshinder (i viss mån även för vuxna). Överallt möttes jag
av kunnig och engagerad personal. Nästan trettio år har gått sedan jag själv1970-1973 jobbade
som bibliotekarie vid Götaplatsen i Göteborg. Det var i facksal 5 med konst, musik, teater
film, talböcker och AV-media. Jag minns speciellt låntagarna Berta i Skärhamn och
författarinnan Astrid Pettersson, tuffa och roliga damer.

I Borås träffade jag 12 maj Kerstin Magnusson, bibliotekarie och chef för speciella tjänster
och barnbibliotekarien och chef en på barnavdelningen Anita Widell. Man lånar ut allt fler
talböcker i DAISY-format, men fortfarande mycket kassettalböcker. Tack vare egna och
TPB:s DAISY-spelare kan man introducera DAISY, det nya CD-romformatet. Genom ett
kulturrådsprojekt och egensatsning har barnavdelningen 12 DAISY-spelare. En särskild
satsning har skett i några kommundelar Frista och Dalsjöfors, där ett team med speciallärare,
logoped också har med bibliotekarie i sitt uppsökande arbete bland lärare.

Man har lagt ner mycket arbete på skyltning och hyllmärkning både på barn- och
vuxenavdelningen bl.a. för att lansera DAISY. Se de höga skyltställen på bilden.

Ställ för DAISY talböcker i vuxenavdelningen, Borås stadsbibliotek.

Utskjutande skyltar i hyllan med punktskrift och ledstråk i golvet bidrar till ökad
tillgänglighet.

Äppelhyllan är omfattande och upptar flera sektioner i den ljusa barnavdelningen. Utlåningen
av talböcker har ökat inom senaste treårsperioden. Avdelningen har köpt mycket
särskolematerial. Den stora målgruppen är annars dyslektikerna. Man har haft extra
lässatsningar i anslutning till Dyslexiveckan. Ordverkstan är bra för dessa grupper, den har
varit bemannad på eftermiddagarna.



Bild 3. Äppelhyllan , Barn- och ungdomsavdelningen, Borås stadsbibliotek.

På Bibliotek Västra Götaland (med placering både i Borås och Göteborg) träffade jag
fjärrlåneansvarige Fred Rehm med medarbetare för service på regional nivå. Utlåningen är
inte geografiskt uppdelad.  Man väljer det ställe där man hittar boken på nätet. Genom den
nya SIM-portalen betjänar man nu i praktiken hela södra Sverige med 126 kommuner och 3,5
miljoner invånare.

Borås tjänar som depå och har talböcker och specialmedier för hela regionen. Man köper för
cirka 350.000 kronor. Det rör sig inte så ofta om beställningar av barntalböcker och bara
ibland om depositioner. Däremot har man ofta frågor på taktila böcker. Man lånar ut dem till
alla typer av låntagare! Skolorna får inte beställa böcker eller talböcker själva, de måste gå via
sitt folkbibliotek. Depositionerna har inte minskat, men man upphör helt med dem år 2006.
Man uppskattar i Borås att cirka 50.000 viks för talböcker och specialmedier för barn
(material för Äppelhyllan). Då en upprustning skett räcker det med knapp nöd, tror ansvarig
bibliotekarie, Anita Widell. Men specialmedier är dyra!

Mitt nästa möte skedde på Göteborgs stadsbibliotek, där jag alltså arbetat en gång i tiden.
Kerstin Wockatz är konsulent och ansvarig för tillgänglighetsfrågorna på Bibliotek Västra
Götaland. Hon har visioner och klara svar att ge om sitt arbete. På min fråga om varför man
inte bränner DAISY-kopior i Västra Götaland fick jag svaret, att det inte anses rationellt att
stå och bränna själv! Kanske en dag när basen blir större.

Hon inledde med att berätta om en kurs som hon varit  med om att arrangera i Att skriva
lättläst för personal på bibliotek, taltidning och patientnämnd. Den har genomförts i
regionbibliotekets regi med inköpt kompetens från Centrum för lättläst.

På regionbiblioteket köper man talböcker på kassett till och med i år, kommunerna ska själva
köpa talböcker i DAISY-format. 1 januari 2006 slutar man helt med köp av kassettalböcker.

Gör man talboksplaner i Västra Götaland? Svaret blir, att det finns en mall för en talboksplan
att tillgå från regionbiblioteket. Man talar hellre om mediaplaner med talböcker och
specialmedier inkluderade bland andra medier i budgetplaneringen ute på biblioteken.



Med 6.000 titlar på CD-rom (DAISY-böcker) i digitalt arkiv, då måste arbetssättet ändras,
menar Kerstin Wockatz.  Kommunerna måste bli mer aktiva. Det finns de som är dåliga på
talböcker såväl på kassett som i DAISY-format. Entusiasmerande turnéer behövs.

En intressant timme var till ända. På barnavdelningen på Göteborgs stadsbibliotek träffade jag
därnäst Eva Fred och Tina Hedegård, ansvariga för Äppelhyllor, dyslexi och andra läs- och
skrivfrågor (båda frågorna av intresse för mig i mitt projekt). Avdelningen har 5,5,
barnbibliotekarier. Chef är Lotta Alverlin.

Vi tittade på deras fina lokaler med anpassningar för funktionshindrade i Ordverkstan och på
den omfattande Äppelhyllan om och för funktionshindrade. Den innehåller såväl litteratur om
läs- och skrivproblematik som material för utvecklingsstörda barn m.fl. grupper. Eva har
arbetat med att införa denna typ av hylla i Västra Götaland, den finns på de flesta ställen i
regionen idag. Eva arbetar vidare med Äppelhyllan och med nätverk som skapats. Samarbete
med habilitering, kulturinstitutioner, skolan, särskolan och fritidssektorn pågår hela tiden. En
hel Äppelhörna planeras.

Interiör från ungdomsavdelningen



Äppelhyllan. Göteborgs stadsbibliotek.

Man har också värdefulla kontakter via de regionala konsulenterna inom olika områden. Ett
utskott finns och  utifrån det har lokala nätverk bildats. Via detta nätverk samordnar man
utbudet av kulturupplevelser till de funktionshindrade barnen. Tina har gått en 5-poängs kurs i
dyslexi som utbildningsenheten för Göteborg, GR, erbjudit. Hon arbetar med frågor om
lättläst, läsinlärning från BVC, via förskolan och upp genom skolåldrarna, ett vettigt
arbetssätt, vad jag förstår. Man har en pedagogisk funktion gentemot förskolan och ser sig
som ett skolbibliotek för den. Annars är man främst ett fritidsbibliotek, fastslog Tina.

Från mitt håll tipsade jag om en bra föreläsare på temat dyslexi f.d. specialläraren Ingegärd
Hemmingsson, Brunnflo, som jag nyligen i maj hört en kväll anordnad av Föräldraföreningen
för Dyslektiska Barn i Stockholm.

Ingegärd Hemmingsson, tidigare föreståndare för Läspedagogiskt centrum i Östersund, har ett
eget lästräningsprogram på CD-rom som ger stöd i läs- och skrivträningen. Det heter  27
Glada Kliv. Ett annat heter Mitt Kit. Telefon 063-20563, 070-6594362, eller e-post:
ingegard.hemmingsson@telia.com



Äppelhyllan i Västra Frölunda bibliotek.

13 maj bar det av till Västra Frölunda bibliotek inrymt i Frölunda kulturhus. Jag besökte
bibliotekarien Ann Bremholm, Skolbibliotekscentralen, och läs- och skrivteknikern Maria
Öhman, Läs- och skrivstugan. Vi inledde med att titta på program i Läs- och skrivstugan, där
Maria varit verksam i sex år med hjälp och stöd till dyslektiker, synskadade och andra som
behöver hjälp. Voxit, Talsyntes, Stava rätt och Doc reader användes.

Bild 7. Ann Bremholm, Skolbibliotekscentralen, Göteborg och Elisabeth Nilsson, Länsbiblioteket i Stockholm i
samspråk i Läs- och skrivstugan i Västra Frölunda bibliotek.

Barnavdelningen har en mycket fin och välskyltad Äppelhylla som Ann arbetat med. Jag fick
en användbar lista på vad som köpts in till den. Det finns tre barnbibliotekarier som täcker in
stora områden i Frölunda, Tynnered, Älvsborg med en stor utåtriktad verksamhet. Efterfrågan
är stor. Äppelhyllan har inneburit att särskolan uppmärksammat Bliss och Pictogram och
gärna lånar dessa ett bra resultat för ett förortsområde.



Skolbibliotekscentralen med fyra anställda ger service till 150 grundskolor och
gymnasieskolor. Friskolorna köper tjänster av centralen. Stadsdelarna betalar utifrån antalet
elever 60 kronor per elev och lånesiffran har ökat från 20.000 till 80.000 lån på tre år. Man
har gott om DAISY-spelare, cirka 30 stycken och köper mycket DAISY-talböcker och bok
och DAISY till skolorna.

För Specialpedagogiska institutets material exempelvis cd-romspel som ibland inte får lånas
ut, gäller det att ha bibliotekslicens, Då har biblioteket rätt att låna ut, påpekade Ann. Rehab-
center har gett hjälp att välja bland spelen.

Jag for vidare nöjd och glad med buss och tåg till Kungsbacka. Där blev jag välkomnad av
Kerstin Frii med en sopplunch i det runda biblioteket till välljudande sång av gymnasieelever.
Kerstin är projektledare för Kultur för barn och unga med funktionshinder, ett treårigt
kulturrådsprojekt som varar fram till våren 2004. Viktigt i programmet är attityderna, hennes
hjärtefrågor.

Kungsbacka med sina 67.000 invånare i Hallands län har ett mycket trivsamt bibliotek beläget
”mitt i byn.” På barnavdelningen arbetar tre bibliotekarier. Äppelhyllan som Kerstin arbetat
med är genomtänkt och försedd med tydliga skyltar. Spår i golvet med Äpplen leder in till
hyllan. Den har inspirerat hyllan i Västra Frölunda.

Äppelhyllan i Kungsbacka.

Ett program genomförs i Kungsbacka kulturförvaltning med
• att arrangera seminariedagar för personal för att sprida kunskap om hur det är att ha
funktionshinder.
• att bredda programverksamheten vad gäller innehåll och tillgängligheten rent fysiskt.
• att bilda nätverk för samarbetet och utbyte av erfarenheter mellan människor som har eller
möter olika funktionshinder.
 Kulturförvaltningen ska fördjupa innehållet i sin del av kommunens handlinsplan.



De frågor som blir aktuella för oss i Stockholms län i framtiden är:
 • Ansvarsfördelning mellan skola och bibliotek i kommunerna för talböcker och
specialmedier
 • Övergången till DAISY då kassetterna tar slut
 • Mediaplaner och talboksplaner på biblioteken
 • Äppelhyllor och programverksamhet för funktionshindrade barn

Jag har lärt mig mycket på min rundresa. Tack alla inblandade!

Elisabeth Nilsson
Talboken på väg till barn och unga,
Tel: 08-508 310 44, 070-46 310 44
elisabeth.nilsson@kultur.stockholm.se.

Foton från Västra Frölunda, Maria Öhman. Övriga foton, Elisabeth Nilsson.

Manga-kväll på Sollentuna bibliotek

Tisdag 25 maj var det Manga-kväll på Sollentuna biblioteks barn- och ungdomsavdelning.
Kvällen var en succé och det kom närmare 90 barn och ungdomar till biblioteket.

Det fanns framförallt två tankar bakom Manga-kvällen: att uppmärksamma det växande
intresset för manga (japansk serie) bland barn och ungdomar och att utveckla kontakten
mellan biblioteket och en närliggande fritidsgård.

På Sollentuna bibliotek är det sedan något år tillbaka en stor efterfrågan på manga i form av
serierna Dragon Ball, One Piece, DNAngel m.fl., vilket säkert känns igen på de flesta
folkbibliotek. I början av året fick vi veta att föreningen Mangakai skulle ha ett konvent i
Sollentuna. Vi såg det som ett bra tillfälle att arrangera något kring manga även på biblioteket.
Samtidigt väcktes tanken att kontakta fritidsgården Röda rummet för ett eventuellt samarbete.
Vi hade träffat personalen från Röda rummet tidigare för att utbyta erfarenheter och hitta
lösningar på gemensamma problem. Nu fanns möjligheten att göra något konkret och
konstruktivt tillsammans. Röda rummet nappade direkt på vår idé om en Manga-kväll. De
bestämde att ha stängt fritidsgården den aktuella kvällen och ta med barnen på en utflykt till
biblioteket istället.

Under våren sökte vi fler samarbetspartners och sponsorer. De företag som vi kontaktade gav
mycket positiv respons till vår idé och ville gärna vara med och bidra på olika sätt.
Föreningen Mangakai gav värdefulla råd samt bidrog med priser och personal till kvällen.
Företag som t.ex. Bonnier Carlsen, Atari, Game och Full Stop Media sponsrade med priser i
form av manga, TV-spel och övriga prylar med manga-anknytning. Marknadsföringen bestod
av information på bibliotekets webbsida, affischering och kontakt med fritidsgårdarna i
Sollentuna.

Vi startade kl 17 och nästan på klockslaget stormade det första gänget in på biblioteket.
Resten av kvällen var det fullt med barn och ungdomar som läste och lånade manga, tittade på
animé (japansk tecknad film), gjorde tävlingar om manga och Japan, åt japanskt godis och
inte minst spelade TV-spel. Vi hade strävat efter att placera manga i ett större sammanhang



och hade även en utställning där vi presenterade andra delar av japansk kultur och litteratur.
Vi hade inte riktat oss till någon särskild åldersgrupp och de som kom var mellan 10-15 år.

Det var en mycket lyckad och rolig kväll, för både barn och vuxna. Barnen fick en bredare
kännedom om manga och en annorlunda upplevelse av biblioteket. Två verksamheter,
biblioteket och fritidsgården, möttes i ett givande och trevligt samarbete som gav mersmak.

Maria Telenius, Sollentuna bibliotek

Invigning av postcafé i Märsta

Läs tidningen, drick en kopp kaffe, hämta paket, låna böcker och, varför inte stanna kvar för
en lunchsallad? Det är numera möjligt att göra vid Centrumbiblioteket i Märsta.

Under festliga former invigdes en dag i våras, det ”ny-gamla” Centrumbiblioteket. Musik, tal
och blommor markerade den nya satsningen, och det blå-gula bandet klipptes av Kultur- och
Fritidsnämndens ordförande Evalena Lindqvist.

Evalena Lindqvist, Kultur och fritidsnämndens ordförande

Hela biblioteket har genomgått en uppfräschning och ommöblering. Personalen har genom en
stor arbetsinsats flyttat hyllor och böcker och utifrån användaren skapat en lättöverskådlig och
funktionell miljö, som säkerligen kommer att locka många till läsning. Tydliga skyltar och
tilltalande visning av böckerna kommer exempelvis också att underlätta. En studerande-
avdelning finns, lånedisken har gjorts om och hembygdslitteraturen har fått ett eget rum.  Allt
utifrån ett genomtänkt besöksperspektiv.



Ingela Irlöv-Edfast, Kultur och fritidschef och Monica Dahlgren, bibliotekschef

Det helt nya och unika med biblioteket är dock dess samarbete med Posten, Café Plus och
fastighetsägaren Märsta Centrum AB. I entréplanet finns numera nämligen ett integrerat post-
café tillsammans med bibliotekets tidningar och tidskrifter. Caféverksamheten har alla
förutsättningar att bli en central mötesplats för Märstaborna, som dessutom får tillgång till
bibliotekets tidskrifter under ytterligare fem timmar, utöver bibliotekets ordinarie
öppethållande.

Länsnytt önskar personalen och Märstaborna lycka till med den nya satsningen!

Kia Gumbel
Länsbiblioteket

Rapport från ”Hissa segel – bygga vindskydd” nätverksmöte om barn med
funktionshinder och  tillgänglighetsfrågor i Gävle 19 mars 2004.

Under hösten våren 2004-2005 har en arbetsgrupp träffats i Stockholms län och diskuterat
Äppelhyllor och andra tillgänglighetsfrågor som rör biblioteksservice till funktionshindrade
barn. I en Äppelhylla samlas information till och om barn med funktionshinder. Man har valt
Äpplet som symbol för kunskap och det finns i olika versioner runt om i landet, efter modell
från Äppelbiblioteket i Härnösand (se rapport i förra länsmeddelandet därifrån).



I arbetsgruppen ingår barnbibliotekarier från Haninge, Huddinge, Sollentuna, Stockholm
(med barn- och ungdomsavdelningen, Medborgarplatsen och Rinkeby), Täby, Tyresö och
Upplands Bro bibliotek. För den som fortfarande är intresserad finns det möjlighet att få del
av protokoll och eventuellt ansluta sig hösten 2004.

19 mars mars samlades det nätverk som bildats inom Hissa segelprojektet från DUTCAX-
området, ett tiotal barnbibliotekarier och konsulenter i Gävle på Bibliotek Gävleborg under
ledning av Tine Wennerholm och Karin Zetterberg, båda  barnbibliotekskonsulenter på
Bibliotek Gävleborg respektive Länsbibliotek Sörmland. Från mötet i vackra lokaler på Gävle
slott rapporterades bland annat:

Haninge presenterade sin nya Äppelhylla. Den invigdes i februari av clownen Manne.
Samarbete pågår med den lokala handikappkonsulenten som finns i huset med att
”äppelmärka” program för barn med funktionshinder och att göra informationsmaterial så
lättläst som möjligt.

Man siktar på att få in ett utökat antal läsprogram på en särskild dator för barn. Intresset för
hyllan är stort och det har också kommit talböckerna tillgodo som lånas ut mer än förut. Man
har köpt några DAISY-spelare speciellt till barnavdelningen och skyltar med talböckerna på
ett mer lockande sätt i Äppelhyllan.

Täby rapporterade om sitt just påbörjade arbete med en kommande Äppelhylla. Vidare om det
trettiotal DAISY-spelare som kommunen köpt till skolorna och om en föräldraträff med
föräldrar som gått en s.k. 1LÄSK-utbildning i FDB: s och olika studieförbunds regi (ABF eller
Vuxenskolan anordnar sådana utbildningar lokalt i kommunerna i Stockholms län).

Från Stockholms län togs upp att två olika bärbara DAISY-spelare, Telex och Vibe, köpts in
från Stockholms stadsbibliotek till barn och ungdom, två till varje stadsdelsbibliotek.
Sollentuna har gjort en fin broschyr om DAISY-spelare som kommer att finnas till
försäljning. Man kan kontakta Boken kommer-avdelningen i Sollentuna, Inger Wede( inwed
s@bibl.sollentuna.se) och Jessica Einarsson (jeein s@bibl.sollentuna.se) för närmare
information, tel: 08-579 219 33..

Vidare rapporterades om den arbetsgrupp som bildats och de Äppelhyllor som börjar komma
till stånd i vårt län. Längst har Haninge och Sollentuna kommit. Stadsbibliotekets
barnavdelning har också gjort en Äppelhylla och flera bibliotek kommer att arbeta med
motsvarande hylla i sommar.

I Gävleborg jobbar biblioteken med en checklista för tillgänglighet. Där har man tillsammans
med arkitekter gått runt och kolla tillgängligheten på biblioteken. Se vidare
110% tillgänglighet. Ett motsvarande arbete lett av Karin Sundström på länsbiblioteket pågår
just nu i vårt eget län! Inspiration har kommiot från Sörmland där Margareta Norberg länge
drivit frågan i ett projekt. Se Länsbibliotek Sörmland- Projekt.

Länsbibliotek Gävleborg har vidare tillsammans med biblioteken i länet arbetat mycket aktivt
med äppelhyllor läs mer på Äppelhyllor Länsbibliotek Gävleborg. I Hudiksvall har man

                                                
 1 LÄSK= Läs- och skrivprojekt i Stockholms län m.fl län. I Stockholm har den letts av
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn.



använt litteraturstödspengar från Kulturrådet till särskolan. Det börjar finnas ett ökat intresse
för biblioteket för den gruppen. Önskemål från Hudiksvall att en lättläst-version av Mulle
Meck på cd-rom skulle framställas. Illustratören Jens Ahlbom kommer från Hudiksvall.

Ett bra tips med bokrecept till föräldrar gavs från Gävleborg. Där delar logopederna ut
bokrecept till föräldrar för barn som behöver språkträning. Vi fick en boklista med förslag på
litteratur från biblioteket, som logopederna testat. Det finns också många bra andra böcker.
Man bör tillföra nya titlar, varför det är bättre med listor på nätet än med tryckta sådana.

28-29 oktober kommer en nationell konferens om tillgänglighet arrangerad av Statens
Kulturråd att äga rum på World Trade Center i Stockholm. Se www.kulturradet.se

Efter lunch i Gävles f.d. fängelse vidtog presentation av Äppelväskan av Monika Gustavsson
och Maria Westerman, Bibliotek Gävleborg. De besöker biblioteken och presenterar böcker
om barn medfunktionshinder. Monika Gustavsson arbetar med uppsökande
biblioteksverksamhet och är förälder till en utvecklingsstörd (nu vuxen) kvinna. Hon talar om
böcker hon själva hade behövt som vilsen förälder på sjuttiotalet. Utgångspunkt är rapporten
Från patient till medborgare (2000) och FN:s Barnkonvention. För att ge barn och ungdom
med förståndshandikapp ett bättre liv behövs tre ben att stå på: tillgång till lokal, tillgång till
verksamhet och tillgång till information om bemötande till ansvarig personal. I Gävleborg har
man lyckats kartlägga antalet barn och unga inom respektive handikapp via sin habilitering.
(Det går inte att få fram i alla län). För boktips och vidare information, kontakta mig så
skickar jag det fullständiga protokollet

Vi fick också tillfälle att studera barnavdelningen på Gävles stadsbibliotek med fin nyinrättad
Äppelhylla. Den gröna äppelsymbolen med ett öra på har Jonas Lövgren gjort för Bibliotek
Gävleborg. Vi diskuterade också hur ett databord ska se ut i anslutning till en Äppelhylla.
Erfarenheterna är hämtade från Falun som inrättat en sådan dataplats på sitt stadsbibliotek.
Databordet ska vara höj- och sänkbart. Det ska ha en bra stol som är justerbar och en
specialmus till datorn.

Detta var en synnerligen matnyttig dag!

Elisabeth Nilsson
Talboken på väg till barn och unga
Stockholms stads- och länsbibliotek
elisabeth.nilsson@kultur.stockholm.se
tel: 08-508 310 44, 070- 46 310 44

Till sist…

en  kommentar angående den undersökning om kommunernas framtid som presenterades i
Kommunaktuellt nummer 22/2004. Där framgår att 7 av 10 ordföranden i kommunstyrelser
anser att kommunsammanslagningar är ett måste för kommunernas överlevnad. I artikeln
föreslås kommunerna att vara mellan 50000 – 100000 invånare. Stora kommuner jämfört med
dagens snitt på knappt 15000 invånare. Vad händer med biblioteksverksamheten om
kommuner slås samman? Fortsätter filialnedläggningar och slår detta mot en del av den nya
kommunen? Hur intressant är biblioteksverksamheten när en ny kommun



bildas? Det finns inget riktigt svar på denna fråga. Det kommunala uppdraget är en
frågeställning som särskilt pekas ut av regeringen i de tilläggsdirektiven till den statliga
Ansvarskommittén. http://www.regeringen.se/sb/d/3965/a/26644

Glesbygdverket gav i början av juni ut en servicerapport som skulle kunnat ge en liten hint
om hur viktiga bibliotekstjänsterna är i kommunerna. Verket har under våren 2004 med hjälp
av Statistiska Centralbyrån frågat 4 000 personer om vikten av närhet till olika
servicefunktioner. I topp kommer livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek och sjukhus.
Bibliotekstjänster har tyvärr inte funnits med som variabel. Dock hamnar biblioteken relativt
högt upp när personer fritt räknar upp faktorer som har betydelse vid flytt till en ort. Intressant
att konstatera är att närhet till vuxenutbildning och högskoleutbildning inte alls är
betydelsefullt när man bestämmer sig för flytt till annan ort. Rapporten listar bibliotekstjänster
som en sådan tjänst som är värd att undersöka vidare. Läs pressmeddelande och rapporten ”En
god servicenivå i alla delar av landet”
http://www.glesbygdsverket.se/site/default.aspx?id=7683

Glesbygdsverket har under våren också genomfört en uppföljning av
Lärcentraundersökningen från 2002. Där fanns två frågor som berör bibliotek och
Lärcentrum. Resultaten visar på en stark ställning för biblioteken som en viktig del i
infrastrukturen för vuxnas lärande. Samarbete bibliotek – lärcentrum är något som värdesätts
ute i kommunerna. Uppföljningen visar också att Lärcentrum inte är någon tillfällig aktör på
marknaden utan 2005 räknar 257 kommuner med att ha ett Lärcentrum. Vi gör nog rätt i att
fortsätta eller påbörja samarbete med lärcentrer även framledes. De två
Glesbygdsundersökningarna visar också på vikten att föra en dialog över politikområdena. I
den senare undersökningen har Kulturrådet deltagit i enkätens utformning och därigenom fått
med biblioteksperspektivet. Fram för en utökad dialog över ansvarsområdena på nationell,
regional och lokal nivå.

Allra sist i detta Länsnytt vill vi på Länsbiblioteket önska er alla en trevlig sommar. Vi ses i
höst och då är det också tänkt att Länsnytt ska komma ut i en tryckt version.

Krister Hansson
Länsbiblioteket

http://www.regeringen.se/sb/d/3965/a/26644
http://www.glesbygdsverket.se/site/default.aspx?id=7683

