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Motion från Vänsterpartiet  
 
Bibliotek med sex armar 
  

Enligt bibliotekslagen skall biblioteken ägna särskild hänsyn till prioriterade grupper. De 

prioriterade grupperna är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella 

minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. Vi vill att Kulturenheten tittar 

extra på hur det uppnås i Nacka. 

 

Nacka har idag sex mindre bibliotek, men, inget av dem kan räknas som huvudbibliotek. 

Biblioteken har profilerat sig på olika sätt, vi har ”läsesalongen", ”ungdomsbiblioteket" och 

"det internationella biblioteket”. De flesta besökare väljer bibliotek genom närhetsprincipen, 

alltså du går till det bibliotek där du bor och inte vilken profil biblioteket har, därför måste vi 

försäkra oss om att även det lokala biblioteket –oavsett profil– ger tillgång till den bredd som 

tillgodoses av ett huvudbibliotek. 

 

Att anordna evenemang på biblioteken är mycket positivt och lockar till läsning. Du kan träffa 

författare, lyssna på ett föredrag, du kan få estetiska upplevelser och delta i eller lyssna på 

diskussioner om aktuella ämnen. Det är alltid viktigt att analysera syftet med ett sådant event 

och vilka biblioteket vill nå. Risken är att det sker en likriktning i vilka föreläsare det bjuder in 

och vilka evenemang det skapar. Ett skäl till detta kan helt enkelt vara en önskan att locka 

större publik, eller att ett sponsoravtal genererar viss typ av aktivitet. Ett vinstdrivande företag 

försöker få ut så mycket av sin satsning som möjligt, på gott och ont. Bibliotek å andra sidan 

är en lagreglerad verksamhet som har som uppdrag att vara en mötesplats för kultur, lärande 

och demokrati. Kvalitet skall gå före kvantitet, att värna om demokrati går före kundnöjdhet. 

 

Som motvikt till de respektive bibliotekens profilering skulle ett ökat samarbete mellan 

biblioteken främja syftet med att ge ökad bredd och service för kommuninvånarna. Det har 

dock visat sig svårt då biblioteken hittills snarare sett sig som rivaler. De resurser som finns 

bör möta behoven oavsett huvudman och upptagningsområde. 

 
   
Vänsterpartiet yrkar:  
 

- Att kulturenheten analyserar hur de enskilda biblioteken kan arbeta med att nå de 
prioriterade grupperna genom programverksamheter, läsfrämjande insatser och 
mediebestånd,  

- Att biblioteken samarbetar för att motsvara minoriteters och prioriterade gruppers 
behov i olika kommundelar. 
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