Stockholm den 17 juni 2021

Till dig som ordförande i kommunstyrelsen
Sveriges 1.100 folkbibliotek är vår mest besökta gemensamma mötesplats. Folkbiblioteken finns inte
enbart för att vi ska kunna låna böcker gratis. De finns för att ge tillgång till böcker, tidningar,
tidskrifter, internet, databaser med mera och för att vi ska kunna vara delaktiga demokratiska
medborgare. Eftersom det är gratis får alla lika möjlighet till olika typer av information och medier.
Ett brett och allsidigt utbud av medier gör att vi alla kan bilda oss en uppfattning på ett välgrundat
sätt och bidra till en fri åsiktsbildning. Genom riktade aktiviteter inom exempelvis barn och ungas
läsning och digital delaktighet gör folkbiblioteken stor skillnad och bidrar till ökad jämlikhet.
Inte minst under pandemin har det visat sig att folkbiblioteken spelar en viktig roll i människors
vardag, inte minst för dem som saknar tillgång till internet eller utrymme att studera hemma. Många
är också beroende av sitt folkbibliotek för kontakter med myndigheter och andra medborgartjänster.
Därför har begränsad eller stängd biblioteksverksamhet under pandemin medfört påtagligt negativa
konsekvenser.
Det finns dock oro över folkbibliotekens ekonomi. Under våren har Svensk biblioteksförening
undersökt hur ekonomin utvecklats de senaste 20 åren. Oavsett hur man räknar finner vi att
folkbiblioteken nedprioriterats. De har helt enkelt inte hängt med i kommunernas allmänna
ekonomiska utveckling, utan får allt mindre del av den kommunala budgeten. Detta vore rimligt – om
de också fått ett minskat uppdrag under dessa 20 år. Vi kan dock inte se en sådan trend, snarare har
förväntningarna på folkbiblioteken ökat – de förväntas idag göra mer för mindre. Det är inte
långsiktigt hållbart.
Veckorna innan midsommar fattar många kommuner beslut om budget för kommande år. Vi vill
därför uppmana dig som högst ansvarig för din kommuns ekonomi att uppmärksamma
folkbibliotekens situation och särskilt fundera på följande:
-Hur ser folkbibliotekens ekonomi ut i din kommun?
-Hur ser uppdraget ut och hur förhåller sig detta till tilldelade resurser?
-Vilka utmaningar finns i din kommun och hur kan biblioteken vara en aktör för att möta dessa?
Med vänliga hälsningar,

Karin Linder
Generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av
bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt
främja forskning och utveckling. Läs mer på biblioteksforeningen.se.

