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  Resolution godkänd på årsmötet 19.3.2013  
 

Bibliotekstjänsternas kvalitet bör höjas 

I den på tjänstemannanivå framlagda servicemodellen i Uleåborg konstateras helt rätt 

att biblioteken har en viktig social uppgift. Det att biblioteken har två miljoner besökare 

och fyra miljoner bibliotekslån borde vara en klar indikator på bibliotekstjänsternas 

nödvändighet. Det handlar helt klart om den mest populära kulturtjänsten i Uleåborg. 

Enligt det lindrigaste alternativet i servicemodellen kommer man dock att dra in 

biblioteken i Koskela, Puolivälinkangas och vid universitetssjukhuset. I värsta fall 

kommer man även att dra in biblioteken i Kello, Jääli, Tuira, Karjasilta, Kaukovainio och 

Pateniemi. Detta skulle betyda en indragning på sammanlagt nio bibliotek. Vidare skulle 

planerna på det nya biblioteket i Kastelli inte förverkligas. Detta skulle helt skrota de 

planer som lagts fram för det nya Uleåborg 2011. 

Inte ett endaste bibliotek bör dras in i det nuvarande biblioteksnätet. Servicens kvalitet, 

till skillnad från vad som påstås i servicemodellen, förbättras inte genom att centralisera 

bibliotekstjänsterna. Tvärtom bör man se till att det byggs närbibliotek även i de nya 

växande stadsdelarna. 

När det gäller andra kulturtjänster bör det nuvarande servicenätet i Uleåborgs 

glesbygdsområden förbättras. Modellen skulle kunna komma från Danmark där 

biblioteksstrategin klart betonar bibliotekens roll som träff- och trivselpunkter i alla 

bostadsområden. 

Bibliotekens resurser måste tryggas så att vi i framtiden också har god tillgång till 

dagstidningar och böcker. De elektroniska bibliotekstjänsterna och biblioteksbussarna 

kompletterar utbudet, men ersätter ingalunda biblioteken. Detsamma gäller de Road 

Show -långtradare som föreslås i servicemodellen. 

Biblioteken måste finnas tillgängliga när människor har möjlighet att besöka dem. Varje 

bibliotek i Uleåborg borde följa huvudbibliotekets exempel och förlänga öppettiderna till 

klockan 20. Biblioteken borde vara öppna för allmänheten även under veckoslut. Vid 

behov borde mera personal anställas och arbetsuppgifterna förändras. Resurserna hittas 

när de anslutande kommunernas onödigt kostsamma tjänstemannaapparat försvinner. 

Uleåborgs goda rykte som en kulturstad är hotat. Det råder brist på pengar, men inga 

inbesparingar görs på att bara flytta på biblioteksväggarna. I Helsingfors har man 

bestämt sig för det motsatta genom att bygga nya närbibliotek. 


