
 

 

Färlöv 2020-04-17 

Folk- och skolbibliotek är en förutsättning för demokrati och människors 
rätt till utbildning och kultur i Färlöv  

Färlövs bibliotek har funnits i 161 år. ”Det var den 6 mars 1859 som sockenstämman i Färlövs 
församling beslutade att inrätta ett sockenbibliotek. ” (http://www.faerelde.se/?page_id=179 )  

Idag förenas skolans och förskolans barn pedagogiskt, kunskapsmässigt och kulturmässigt i 
denna lokal tillsammans med boende. De boende i samhället använder dator för eget bruk, 
bokutlåning sker, kulturevenemang bedrivs och Faerelde kulturförening anordnar evenemang  
där i samverkan med biblioteket. Ungdomar över grundskolenivå kan arbeta och låna böcker 
för skolarbeten.  

Kommunen diskuterar ändå nedläggning av Färlövs bibliotek för att spara pengar. En mer 
rättvisande term är neddragning av medel. Spara kan man enbart göra av pengar som finns. 
När integrationen av folk- och skolbibliotek gjordes år 1994 blev det en lyckad fusion mellan 
två förvaltningar. Bättre för alla och dessutom i en kulturskyddad byggnad som nu används på 
ett för skattebetalarna adekvat sätt. Samordning mellan två förvaltningar, kulturförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen innebar då och innebär nu att kommunen får maximal 
effekt av anslagna medel. Det finns inga ekonomiska skäl som kan överbrygga det biblioteket 
innebär för befolkningen i Färlöv med omnejd. INGA! Biblioteket är navet som Färlöv rör sig 
runt och det vi betalar skatt för att kunna nyttja.   

Faerelde kulturförening bildades i februari 1997 med syfte att främja kulturen och kunskapen 
om Färlövsbygden, som omfattar Färlöv, Åby, Torsebro, Bjärlöv, Övarp, Vinnö och 
Karpalund. (www.faerelde.se ) Föreningen är till för alla med intresse för Färlövsbygden ooch 
har idag ca 200 medlemmar. Under åren har föreningen haft ett ständigt och pågående 
samarbete med biblioteket.  Föreläsningar har arrangerats tillsammans med biblioteket och 
har varit välbesökta och uppskattade. Sedan föreningen startades finns även arkiv med ett 
stort antal bilder och bygdens historia som biblioteksbesökare kan ta del av. För föreningen 
skulle det vara katastrofalt med nedläggning eftersom de boende då berövas arkivplats. 
Möjligheten för intresserade att ta del av arkivet försvinner liksom den mötesplats biblioteket 
innebär framför allt för de äldre i församlingen. 

Skolbibliotek och lärande  

Ett skolbibliotek är en investering för framtiden. Idag framhålls ofta att vi ska medvetande-
göra barnen för de krafter som motarbetar demokrati och skapar utanförskap.  I skrivande 
stund finns inget förslag på hur skolbiblioteksverksamheten ska fungera.  Idag står det i 
skollagen att alla barn ska ha tillgång till skolbibliotek: ”Eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 
tillgång till skolbibliotek.” (se länkar nedan om skollagen, 36§) 

I kommuner som Växjö, Linköping, Älmhult och Malmö har effekten av väl fungerande 
skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier skapat högre läsresultat. Då förutsätts en 
gemensam lokal, utbildad bibliotekarie eller samråd med utbildad bibliotekarie och 
lärarbibliotekarie samt en god utrusning litterärt och digitalt för dagens skola samt samverkan 



 

 

med rektor. Se länk nedan från Skolverket om hur skolbiblioteksverksamheten gynnar 
läsutveckling. 

Alla ansvariga inom skolan, rektorer och föräldrar bör vara medvetna om vad det innebär att 
inte ha tillgång till ett väl fungerande skolbibliotek och då menar vi även under skoldagen 
närvarande personal, inte enbart bibliotekslokalen. Ett stort antal forskningsundersökningar i 
Sverige (Louise Limberg, Kerstin Sjögren- Fleischer) och internationellt (K. C. Lance, R. 
Todd) visar att läskunnigheten är högre på de skolor och i de kommuner som har väl 
fungerande skolbibliotek. Att se ett skolbibliotek som från början var en skrubb utvecklas till 
ett hyggligt skolbibliotek inom skolans byggnader för att bli ett väl fungerande folk- och 
skolbibliotek inom en kulturskyddad lokal var en stor gåva till skolans elever. Att se detta 
bibliotek monteras ner skulle vara en oerhörd förlust.  

Det är en djupt rotad missuppfattning att kunskap idag skaffas enbart via Internet. Läsning av 
böcker, djupläsning av fack- och skönlitteratur, tidskrifter, tidningar, läsning av ”långa 
löpande texter” är idag helt avgörande för våra barns och ungdomars förmåga att klara ett 
framtida yrkesliv. Dessa texter finns på biblioteket. Då måste folk– och skolbibliotek fungera 
OCH med personal.  Tänker kommunen gå emot skollagen? Är det så att vissa barn i 
kommunen ska ha tillgång och andra inte? Förskolebarn och grundskolebarn ska på skoltid 
och fritid ha tillgång. De ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet ska på hemmaplan 
ha tillgång till ett bibliotek. En demokratifråga. När de nya områdena gjordes med 
högstadieskolorna var det glasklart att barn och ungdomar i Färlöv och Önnestad skulle ha 
samma förutsättningar. De förutsättningarna skulle ryckas bort i detta läge.  

Vilka förluster innebär föreliggande förslag för boende i byn och den omgivande 
bygden?   

Förlusten gäller för boende i Färlöv, Bjärlöv, Norra Strö, Vinnö och Karpalund och Torsebro.  
För kyrkan och för pensionärsföreningen. För pensionärerna är biblioteket en mötesplats av 
social dimension där tillgång till litteratur och kompetent vägledning ger denna åldersgrupp 
behövlig stimulans och välmående. En nedläggning skulle beröva dem dessa möjligheter. 
Förlusten gäller även för boende på äldreboendet Almhaga och för alla äldre som ej har bil 
eller kan åka buss. Bussförbindelser mellan Önnestad och Färlöv är dessutom obefintliga. En 
pensionär skulle få åka buss till Kristianstad och sedan Pågatåg till Önnestad och tillbaka 
samma väg. Befolkningen ska komma till tals. Nedan finns ett utdrag från Bibliotekslagen:  

Folkbibliotek för alla:  

[ ----] Folkbiblioteken ska enligt lagen vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 
Inriktningen är alltså inte enbart kommuninvånarna, eller ens alla svenska medborgare – 
folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla, även för till exempel besökare på orten och för de utan 
svenskt medborgarskap. [---]. Regeringen framhåller i propositionen att det är av stor vikt att 
biblioteken hämtar in och beaktar de önskemål och synpunkter som biblioteksanvändarna har på 
verksamheten. [---]. (s. 19-20 i nedan nämnda dokument från Svensk biblioteksförenings hemsida.) 

Hur styrande i en kommun överhuvudtaget kan komma på tanken att lägga ner ett väl 
fungerande folk- och skolbibliotek innebär att kunskap saknas om de negativa effekterna av 
ett sådant förslag. Dessutom blir det inte billigare om man ser över förvaltningsgränserna.  
Skolan måste ha ett skolbibliotek och det ska finnas en för verksamheten lämplig lokal. 



 

 

Böcker måste köpas in och övriga medier och samordning mellan folk och skola sker. Dubbelt 
utnyttjande ger god ekonomi.  
 
Eller är det så att barn är mindre viktiga ju längre från centrum de bor? Eller att förvaltningar 
inte kan samarbeta längre? Att lägga ner bibliotek överhuvudtaget i dessa tidevarv visar på en 
omodern, snäv och felaktig syn på utbildning och kunskap och passar inte i en modern 
kommun av idag. Svensk biblioteksförening har konstaterat vad som blir problem med en 
sådan inställning och vilka kommuner som bör ta ställning till vart de är på väg. Istället ska en 
kommun visa en bred syn på den framtid som innebär ett fördjupad syn på både bildning och 
utbildning och inte nedprioritera människor långt från centrum. Kommunen ger sken av att ha 
en annan inställning än vad man de facto bedriver i praktiken.  
 
Vad kan göras framåt?  

Det skulle ha varit angeläget med ett stormöte. Vi ser fram emot en utredning och redovisning 
som visar hur ansvariga har tänkt. En ekonomisk konsekvensanalys som håller 20 år – 30 år 
oavsett politiskt styre. Att kunskapsmässiga effekter redovisas för skolans elever och därmed 
också föräldrar vid ett stormöte där alla siffror läggs på bordet och där föräldrar får ställa 
frågor om kunskapslägen utan väl fungerande skolbibliotek. Där skolans rektor visar på vad 
som kan hända vid en nedläggning. Där lärare får berätta hur de arbetar med skolbiblioteket 
som bas, något som de uppmuntras och åläggs att göra som lärarstuderande under sin 
utbildning. Där undertecknade som har arbetat inom skolbibliotek både lokalt och på central 
nivå samt anordnat skolbibliotekskurser både inom och utom kommunen kan visa på de 
effekter som sker vid något som inte kan betraktas som en demokratisk åtgärd.  

När detta skrivs har vi coronavirus i samhället och möten av denna art är inte påbjudna. 
Därför vill vi istället se en skriftlig redovisning som kan anslås på just biblioteket i 
Färlöv inom 3 veckor från skrivelsens datering.  Se adresser att skicka till nedan. Ett 
upprop i närområdet kommer också att verkställas. Biblioteken är fortfarande öppna som 
av en händelse. En samlingsplats vid kris.  

Ett folkbibliotek är en förutsättning för en fungerande demokrati och är en del av vårt 
kulturarv. Färlövs bibliotek, grundat 1859, har varit i ständig utveckling. För första gången på 
161 år finns nu tankar på nedläggning av ett offentligt rum. 1994 talades om samverkan. En 
intellektuell undernäring och ett demokratiskt underskott förestår nu. Vem tar ansvar för 
denna kulturförstörelse inför befolkningen och våra barns skolgång år 2020?  

Ansvariga för denna skrivelse och upprop som inkommer till kommunen: 

Bertil Nilsson, Faerelde Kulturförening Bertil Nilsson, ordförande 0707-234645 

Kerstin Sjögren Fleischer, Fd kulturchef och länsbibliotekarie i Uppsala, 044-120864 

Mary Ingemansson, lektor i svenska med didaktisk inriktning, tidigare lärare i Färlöv tillika 
lärarbibliotekarie åren 1980-1998,  mying@telia.com   0705211225 

Tommy Stjernqvist, Ordförande SPF Seniorerna Araslöv 0708710892  

Birgit Olsson, f.d. affärsinnehavare i Färlöv, birgit@sten-ols.se 

Martin Andersson, affärsinnehavare Ica Nära, Färlöv m.andersson@nara.ica.se 



 

 

Länkreferenser från texten samlade samt övriga referenser 

Från svensk bibliotekslag:  

Vem är ansvarig för att bestämmelserna följs? I bibliotekslagen tydliggörs ansvarsfördelningen mellan olika 
huvudmän inom biblioteksväsendet. Att vara ansvarig för verksamheten innebär bland annat att man ansvarar för 
att bibliotekslagens bestämmelser uppfylls. Till exempel sägs det i lagen att för folkbiblioteken ansvarar 
kommunerna och för universitets- och högskolebiblioteken ansvarar staten. För skolbibliotek kan både 
kommuner, regioner, staten och enskilda huvudmän ansvara så som skolan idag är organiserad. För det 
demokratiska samhällets utveckling understrykas att enskilda huvudmän inom skolväsendet, enligt skollagen 
(2010:800), har ett självständigt ansvar för att deras elever har tillgång till skolbibliotek. Kommunerna ansvarar 
endast för sina egna elevers tillgång till skolbibliotek.  Läs mer om bestämmelsen i regeringens proposition Ny 
bibliotekslag (prop. 2012/13:147), s. 15-16 (framtagen från Svensk Biblioteksförenings hemsida, se länk nedan )  

Regeringens proposition Ny bibliotekslag (prop. 2012/13:147), s. 15-16 (framtagen från 
Svensk Biblioteksförenings hemsida) 

www.faerelde.se http://www.faerelde.se/?page_id=179 ) 

Svensk biblioteksförening https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/03/fr-
det-demokratiska-sam-2019-webb.pdf 

Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-
utvarderingar/forskning/bra-skolbibliotek-gynnar-elevers-lasutveckling 

Skollag (2010:800)  

Bibliotekslag (2013:801) 

 

 

            

 
 

 

 

 


