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Om att skjuta mygg med bössa 
eller om Lena och Kerstin på Bibliotek Nacka Forum 

Antal biblioteksbesök per årsarbetare är i stockholmsregionen 19 000. Motsvarande 
siffra för Bibliotek Nacka Forum är 74 500.
Filmer från debatten finns på YouTube och via 
http://biblioteknacka.blogs.com/

Tobias Nässén (M) sa sig vara mycket nöjd med biblioteken 
under debatten om beslutet att upphandla driften av biblioteken 
i Nacka under 2011. Han visade en lätt irritation över att 

kritikerna av beslutet var så upptagna av driftsformen när det framför 
allt handlar om att göra någonting bra ännu bättre. 
   Förhoppningen hos Alliansens bibliotekskramare är att själva 
upphandlingsformen, som ska ske i dialogform, ska ha ett värde i sig 
själv. Processen skall vaska fram de bäst lämpade att drifta de sex 
folkbiblioteken i Nacka. Och upphandlingsunderlaget kommer till och 
med att innehålla krav på samarbete biblioteken emellan. 
   Som om det behövs avtal om att öppna en dörr som behöver 
öppnas sa Jan Ristarp(författarförbundet) som dessutom betonade 
vikten av professionalitet hos personalen. Vilka är mest lämpade 
att driva bibliotek om inte de som är utbildade för det? Svenskt 
folkbiblioteksväsen är per definition ett bibliotek tätt sammanfogat i 
ett nätverk. Det har aldrig behövts avtal om samverkan påpekade Jan 
Ristarp.

Lena Lundgren (BiS) berättade bl.a. om Valfrid Palmgren 
(konservativ). En av pionjärerna i svenskt folkbiblioteksväsen 
som pläderade för offentligt drivna folkbibliotek. Tobias 

Nässén framförde då att Lena Lundgren står till vänster i debatten! 
   Tobias Nässén har inte tagit ställning för någon särskild driftsform. 
Det kan visa sig att kommunen själv går triumferande ur processen 
och får drifta ett eller annat bibliotek. Det är det ingen som vet på 
förhand försäkrade han.  
    Moderator Agneta ville att panelen skulle diskutera begreppet 
kvalité. ”Det handlar inte om huven som går in. Det handlar om vad de 
har i huvet när dom går ut” 
    Nu ska vi gå vidare och utveckla folkbiblioteken. ”Kulturlyftet” har 
lett till utökade öppettider, fler besökare och fler lån. Men nu måste vi 
gå vidare och höja kvalitén sa Tobias.

Göran Hägg sa – ”Laga den inte om den inte är trasig”  Och 
- Det är som ett feodalväsen som när Magnus de la Gardie fick 
Postverket i förläning. Posten kom inte fram men Magnus de 

la Gardie lyfte inkomster från sina gårdar .  – Privatiseringskannibalis
m tyckte Göran.

Varför undrade också Svante Weyler (förläggare) 
– Att säga ännu högre kvalitet är bara en tom fras. Vem kan säga 
emot? Du måste kunna definiera ett problem på ett konkret sätt. Alla 
håller med om att bibliotek ska utvecklas och bli bättre, men om du 
inte konkretiserar och förklarar vad som är problemet blir det svårt att 
inte misstänka att du är ute efter just driftsformen. Du måste övertyga 
oss att så inte är fallet. Vi är inte naiva. – Det tar kort tid att bygga ner 
det som byggts upp under snart hundra år. Varför skapa en marknad 
där den inte finns? 

Och så slutligen till mina kollegor Lena och Kerstin som 
pensionerades vid årsskiftet. 
    Lena och Kerstin har arbetat som bibliotekarier i Nacka sedan 
sjuttiotalet. Lena som barnbibliotekarie och Kerstin med ansvar för 
tillgänglighetsfrågor för äldre och funktionshindrade. Två i raden 
av fem tjänster som inte återbesatts under 2010 på bibliotek Nacka 
Forum. 
    Tobias Nässén sa sig vara stolt över dom kommunala biblioteken 
men som förbättringsområde, pressad av Svante Weyler att 
konkretisera sig, angav han just ”bättre stöd till ungas språkutveckling 
och bättre stöd till människor med funktionshinder.” 

Om Tobias Nässén, eller personalstrategerna i kommunen nu tillåter 
oss på bibliotek Nacka Forum att anställa två nya unga entusiastiska 
medarbetare, kanske till och med utbildade bibliotekarier, istället 
för de som pensionerats så slipper politiken skjuta mygg med 
upphandlingsbössan och tusen och åter tusen nackabor slipper 
upplevelsen av att de gemensamt finansierade biblioteken tas ifrån 
dem. 
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En rapsodisk sammanfattning av den enda 
offentliga debatten om upphandlingen av 
driften av folkbiblioteken i Nacka. 
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