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Yttrande angående – Remiss från 
Utbildningsdepartementet – Skolbibliotek för 
bildning och utbildning (SOU 2021:3) 

 
Socialdemokraterna ser mycket positivt på betänkandet om skolbibliotek och ett förstärkt 
fokus på skolbibliotekens läsfrämjande roll i skolan. Det är dags att skolbiblioteken 
integreras mer i undervisningen och det är därför bra med krav på skolbiblioteksplaner 
och skolbibliotekssamordnare. 

Göteborgs Stad har som huvudman för den kommunala skolan redan ett utvecklat arbete 
och en plan för skolbiblioteken. Konsekvenserna av förslagen kommer i praktiken främst 
ställa höjda krav på enskilda huvudmän att erbjuda sina elever en bättre tillgång till 
skolbibliotek.  

Det är hög tid att villkoren för kommunala och fristående skolor blir mer rättvisa och att 
inte friskolor åker snålskjuts på kommunala bibliotek. Förslagen i betänkandet leder helt 
rätt - i riktning mot ökad jämlikhet och bättre möjligheter för alla barn till en god 
språkutveckling och läsglädje.  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2021-06-14 

Socialdemokraterna 
  
Ärende nr 4.5 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (11) 
  

   

Remiss från Utbildningsdepartementet - 
Skolbibliotek för bildning och utbildning  
(SOU 2021:3)  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3), i enlighet 
med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 11 mars 2021 fått remissen Skolbibliotek för bildning och utbildning 
(SOU 2021:3) för yttrande. Yttrande ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 
16 juni 2021. 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i 
syfte att ge alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola likvärdig tillgång till skolbibliotek. I uppdraget ingick även att utreda och 
föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier, samt att 
föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola. 

I delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) återrapporteras 
uppdraget gällande skolbiblioteken. I det kommande slutbetänkandet kommer endast 
uppdraget om läromedel att presenteras.  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas från och med 
höstterminen 2023. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker delbetänkandets förslag i sin 
helhet under förutsättning att finansieringsprincipen tillämpas och att kommunerna 
kompenseras fullt ut för sina ökade kostnader.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningens förslag påverkar inte den grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun. Huvuddelen av förslagen i delbetänkandet är förtydligande av gällande lagstiftning 
och innebär varken en ambitionsökning eller ökade kostnader för kommunerna. Däremot 
innebär förslagen om att skolbiblioteken ska vara bemannade respektive kravet på skriftliga 
överenskommelser vid samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek en 
ambitionsökning och ökade kostnader för kommunerna.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-24 
Diarienummer 0554/21 
 

Handläggare  
Nicklas Faritzson 
Telefon: 031-368 05 35 
E-post: nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se  
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Enligt utredningen uppskattas den ökade kostnaden för bemanningen av skolbiblioteken till 
430 miljoner och den ökade kostnaden för skriftliga överenskommelser vid samverkan till 
0,7 miljoner. Under 2023 beräknas beloppet uppgå till 265,35 miljoner kronor, då 
lagändringarna detta år får en halvårseffekt. Under 2022 och 2023 kompenseras 
kommunerna utöver detta ytterligare med 50 miljoner kronor för finansiering av etableringen 
av nya skolbibliotek.  

Stadsledningskontoret delar grundskolenämndens respektive utbildningsnämndens 
bedömningar om att de beräkningar som ligger till grund för den föreslagna kompensationen 
inte är fullständig och att de är lågt räknat i förhållande till de faktiska kostnaderna som en 
förstärkning av skolbiblioteken verkligen innebär. Det belopp som kommuner eller regioner 
ska erhålla som kompensation för en ny statlig reglering ska bland annat fastställas i den 
pris- och volymnivå som gäller när förändringen träder i kraft. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har gjort en beräkning av det belopp som utredningen föreslagit att 
kommunerna ska erhålla och funnit att beloppet är för lågt. Stadsledningskontoret 
konstaterar att lönekostnaderna motsvarar 2019 års nivåer samt att semestertillägg inte finns 
med. Stadsledningskontorets bedömning är att en uppräkning behöver göras utifrån 
nuvarande löneläge samt inkludera kostnader för semestertillägg.  

De ökade kostnaderna bör enligt utredningen finanserias genom regeringens kommande 
reformutrymme och statsbudgeten som helhet. Om förslaget inte kan finanserias inom 
befintliga budgetramar föreslår utredningen att medel omfördelas från utbildningsområdets 
riktade statsbidrag. Enligt stadsledningskontoret finns det en viss problematik med en 
finansiering genom omfördelning av pågående riktade statsbidrag. Ett sådan 
finansieringsförslag innebär att de riktade statsbidragens förutsebarhet i praktiken blir än mer 
kortsiktiga än vad de är idag. För Göteborgs Stad som tar del av riktade statsbidrag påverkar 
detta möjligheterna att fullfölja pågående utvecklingssatsningar, vilket skapar ryckighet och 
får i slutänden konsekvenser för elevernas skolgång.  

Det tycks inte heller finnas någon samordning eller dialog mellan de pågående statliga 
utredningar då de föreslår finansiering genom omfördelning av samma riktade stadsbidrag. I 
utredningen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) föreslås 
kravet på en utökad elevhälsa finansieras genom omfördelning av det riktade statsbidraget 
för lärarassistenter. Samtidigt föreslår denna utredning, om det kommande reformutrymmet 
inte tillåter, att den utökade bemanningen i skolbiblioteken ska finansieras genom en 
omfördelning av statsbidraget för lärarassistenter. Utifrån detta blir det svårt att bedöma de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av utredningens finansieringsförslag 
på längre sikt.  

Stadsledningskontoret förespråkar dock allmänt att riktade statsbidrag ersätts med generella 
då det säkrar den långsiktiga finansieringen och minskar osäkerheten som följer med riktade 
statsbidrag som kan förändras eller upphöra. En ytterligare fördel är minskad administration 
för både statliga myndigheter och kommuner. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslagen i betänkandet förväntas inte få några större miljömässiga konsekvenser. Det kan 
dock finnas andra betydelsefulla konsekvenser för miljön av utredningens betänkande, då 
det kan antas att bemannade skolbibliotek bidrar till en önskvärd samhällsutveckling i stort. 
Genom skolbibliotek som främjar elevers läsning och stärker medie- och 
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informationskunnigheten, fördjupas kunskapen, bildningen och förståelsen för den 
demokratiska processen. Detta är viktiga förutsättningar för att den nya generationens 
samhällsmedborgare ska kunna bidra med de innovationer och den snabba omställning som 
miljöproblemen kräver. Det är därmed rimligt att anta att utredningens samlade förslag för 
stärkta skolbibliotek får positiva konsekvenser för miljön.  

Bedömning ur social dimension 
Bristande läsförmåga är en av de största anledningarna till att elever inte uppnår 
kunskapsmålen. Elever som misslyckas i skolan innebär i förlängningen kostnader för 
samhället. Dessa elever får ofta svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och därmed 
problem med att säkra sin egen försörjning, vilket kan leda till socialt utanförskap.   

Även brister avseende medie- och informationskunnighet får konsekvenser för 
samhällsekonomin. Vår tids digitala kommunikationssamhälle ställer höga krav på att alla 
medborgare utvecklar kunskaper och förmågor för att finna, analysera, kritiskt värdera och 
skapa information i olika medier. Utan medie- och informationskunniga medborgare riskerar 
det demokratiska samtalet att bli mer ensidigt och polariserat, vilket kan underminera den 
sociala tilliten i samhället. På sikt kan bristande medie- och informationskunnighet därmed 
leda till socialt utanförskap, vilket som nämnts ovan för med sig samhällskostnader.   

Barnkonventionen 
Utredningen har under sin arbetsprocess strävat efter att inhämta barns perspektiv i enlighet 
med barnets rätt att bli hörd, artikel 12. Barnens perspektiv har beaktats genom att föra 
samtal med elever om skolbibliotek, bland annat vid studiebesök på skolor och på möten 
med representanter för elevorganisationerna. 

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att delbetänkandets förslag är förenliga 
med principen om barnets bästa och att förslagen kommer att ha effekter avseende 
utbildning, fritid och rätten till identitet. Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med dessa 
värderingar och här kan skolbiblioteken vara en resurs genom att böcker och olika medier 
kan utmana många stereotypa föreställningar.  

Skolbiblioteket har också en väsentlig kompensatorisk möjlighet. Flera av de faktorer som 
påverkar barns och ungas läsfärdigheter är kopplade till skolan och undervisningen, men den 
enskilt viktigaste faktorn för utvecklingen av läsfärdigheter är den läsmiljö som finns i 
hemmet. Genom ett ökat antal bemannade skolbibliotek med allsidigt utbud kan även elever 
som saknar en god läsmiljö i hemmet få tillgång till en stimulerande läsmiljö med rätt 
kompetens för att stärka läsintresse och läsförmåga, vilket kan gynna den sociala rörligheten 
och en jämlik samhällsutveckling. 

Bilagor 
1. Sammanfattning - Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) 
2. Sammanställning av utredningens förslag och bedömningar 
3. Grundskolenämndens handlingar 2021-05-18 § 127 
4. Utbildningsnämndens handlingar 2021-05-18 § 94 
5. Kulturnämndens handlingar 2021-05-24 § 122 
6. Stadsledningskontorets förslag till yttrande  
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Ärendet  
Göteborgs Stad har den 11 mars 2021 fått remissen Skolbibliotek för bildning och utbildning 
(SOU 2021:3) för yttrande. Yttrande ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 
16 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda 
och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola likvärdig tillgång till 
skolbibliotek. I uppdraget ingick även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till 
skolbibliotek med utbildade bibliotekarier, samt att föreslå hur statens roll bör se ut när det 
gäller läromedel i svensk skola. 

Direktiven angav att det i uppdraget bland annat ingick att: 

• föreslå hur det kan tydliggöras i skollagen (2010:800) vad en ändamålsenlig 
skolbiblioteksverksamhet ska omfatta,  

• kartlägga hur samverkan mellan skolbibliotek, folkbibliotek och den regionala 
biblioteksverksamheten ser ut och vid behov lämna förslag på hur denna samverkan kan 
utvecklas och stärkas, i syfte att bidra till högre kvalitet och kostnadseffektivitet 

• analysera om och i så fall hur digitala resurser kan skapa fungerande lösningar i form av 
exempelvis skolbibliotekariestöd på distans, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  
 

Utredningen presenterade den 19 januari 2021 sitt delbetänkande, Skolbibliotek för bildning 
och utbildning (SOU 2021:3) där uppdraget om skolbiblioteken återrapporterades. I det 
kommande slutbetänkandet kommer uppdraget om läromedel att återrapporteras.  

Utredningens förslag och bedömningar 
Utredningens förslag och bedömningar presenteras i delbetänkandets kapitel 4 till 7: 

• Kapitel 4 - Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek  
• Kapitel 5 - Tydliggöra former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet 
• Kapitel 6 - Främja kompetensen inom skolbiblioteken 
• Kapitel 7 - Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek 

Utredningens samtliga förslag och bedömningar finns sammanställda i bilaga 2 till detta 
tjänsteutlåtande.  

Kapitel 4 - Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek 
Utredningen förslår att det i skollagen (2010:800) ska definieras att skolbibliotek ska vara en 
gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas 
av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Utredningen 
menar att skolbibliotekens utformning och beskaffenhet har avgörande betydelse för hur 
skolbiblioteksverksamheten kan främja elevers läsande och media- och 
informationskunnighet.  

Enligt utredningen ska skolbiblioteket i första hand finnas på den egna skolenheten. Om det 
finns särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan 
samverkar med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller 
om biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om skolan har få elever. En skriftlig 
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överenskommelse mellan folkbiblioteket och skolbiblioteket ska ligga till grund för en sådan 
samverkan.  

Utredningen förslår också att det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara 
bemannade. Syftet med förslaget är att stärka likvärdigheten och kvaliteten i skolbibliotekets 
verksamhet. Huvudmannen ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en 
examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.  

Kapitel 5 - Tydliggöra former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet 
Utredningen föreslår att det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att 
samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare. Enligt utredningen kan 
rektor på detta sätt skapa förutsättningar för en skolbiblioteksverksamhet som på olika sätt 
stärker elevers bildning och utbildning.  

Kapitel 6 - Främja kompetensen inom skolbiblioteken 
För öka tillgången till skolbibliotekarie föreslår utredningen att antalet utbildningsplatser 
inom bibliotek- och informationsvetenskap utökas med 100 platser per år. För att säkra 
bemanningen av skolbibliotek på kortare sikt föreslår utredningen att Statens skolverk ska 
organiseras en uppdragsutbildning för lärare med inriktning mot skolbibliotek.  

Kapitel 7 - Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek 
Kungliga biblioteket och Skolverket föreslås i utredningen få i uppdrag att tillsammans 
genomföra ett tidsbegränsat utvecklingsarbete avseende statistiken om skolbibliotek. 
Utvecklingsarbetet kan bland annat handla om hur skolbiblioteksstatistiken bättre kan 
tillgängliggöras för olika målgrupper inom skolan så att den i högre grad används av dem 
som den berör.  

Remissinstanser 
Ärendet har remitterats till grundskolenämnden, utbildningsnämnden samt till 
kulturnämnden.  

Grundskolenämnden 
Övergripande bedömning 
Sammantaget bedömer grundskolenämnden att de presenterade lagförslagen väl hänger ihop 
och att de tillsammans utgör en helhet. Nämnden bedömer att huvuddelen av förslag som 
utredningen lämnar skapar bra förutsättningar för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla 
elever likvärdig tillgång till skolbibliotek. Grundskolenämnden anser också att de föreslagna 
åtgärderna för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier är rimliga.   

Kapitel 4 – Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek 
Grundskolenämnden delar utredningens bedömning att skolbibliotek behöver finnas på den 
egna skolenheten för att säkra likvärdigheten. Nämnden ser dock att en sådan uppbyggnad av 
skolbiblioteksverksamheten kan innebära lokalmässiga utmaningar för vissa skolor i 
Göteborgs Stad. 

Grundskolenämnden anser att utredningens förslag till syfte för skolbiblioteken är relevant 
och kan bidra till att skapa gemensamma förväntningar på skolbiblioteksverksamheten hos 
alla som arbetar i skolan. Nämnden påtalar betydelsen av att skolbiblioteken framöver 
kommer att få en tydligare roll som pedagogisk resurs i skolan.  

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget om förstärkt bemanning av skolbibliotek men 
påtalar att utredningens beräkningar ligger i underkant för de faktiska kostnaderna. Nämnden 
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tillstyrker också utredningens förslag om att varje huvudman ska anta skolbiblioteksplaner 
och utse skolbibliotekssamordnare.  

Kapitel 5 - Tydliggöra former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet 
Enligt grundskolenämnden är en förutsättning för kvalitativ och ändamålsenlig 
skolbiblioteksverksamhet att den integreras i skolans pedagogiska verksamhet. För att 
skolbiblioteket ska kunna bli integrerat i undervisningen krävs samarbete med lärarna och 
skolans övriga personal. Nämnden anser att utredningens förslag att rektor ska ansvara för att 
samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare kan bidra till den integrering 
som eftersträvas.  

Kapitel 6 - Främja kompetensen inom skolbiblioteken 
Om förslaget om uppdragsutbildning för lärare med inriktning mot skolbibliotek förverkligas 
införs ytterligare ett riktat statsbidrag inom utbildningsområdet. Grundskolenämnden menar 
att intentionerna med statsbidrag i varje enskild fråga kan vara rimlig, men för 
skolhuvudmännen blir det totalt sett svårbearbetat.  

Kapitel 7 - Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek 
Grundskolenämnden tillstyrker förslagen. 

Utbildningsnämnden 
Övergripande bedömning 
Sammantaget är utbildningsnämnden positivt inställd till utredningens förslag och 
bedömningar, och tillstyrker eller instämmer i flertalet. I vissa fall avstår nämnden från att ta 
ställning, främst då förslagen är skrivna utifrån ett grundskoleperspektiv som exkluderar 
gymnasieskolans förutsättningar och organisation.  

Kapitel 4 – Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek 
Utbildningsnämnden delar utredningens bedömning att det är viktigt att elever erbjuds 
likvärdig tillgång till ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet. Nämnden anser dock att 
utredningens förslag är skriven ur ett grundskoleperspektiv och menar därför att det är svårt 
att ta ställning till förslaget i dess nuvarande form.  

Utbildningsnämnden tillstyrker utredningens förslag om att skolbiblioteken ska vara 
bemannade och välkomnar en tydligare reglering av examen för skolbibliotekarier, men 
önskar en starkare skrivning i skollagen kring att anställa fackutbildade bibliotekarier. 

Utbildningsnämnden välkomnar och tillstyrker utredningens förslag om ett förtydligande av 
skolbibliotekets syfte och uppdrag. Enligt nämnden har förvaltningens skolbibliotekarier lyft 
fram att gymnasiebiblioteken har ett viktigt uppdrag i att förbereda eleverna för universitet- 
och högskolestudier. Nämnden betonar särskilt det positiva i att skollagen använda begreppet 
medie- och informationskunnighet.  

Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget om skolbiblioteksplan som kan kopplas till det 
systematiska kvalitetsarbetet. En sådan plan kan enligt nämnden spela en väsentlig roll i 
uppföljningen, analysen och utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten.  

Utbildningsnämnden ser positivt på och delar utredningens bedömning att 
skolhuvudmännens ska utse skolbibliotekssamordnare. 

Kapitel 5 - Tydliggöra former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet 
Utbildningsnämnden välkomnar och tillstyrker utredningens förslag om att det i läroplanerna 
tydliggörs att rektor ska ansvara för att utveckla samarbetsformer mellan skolbibliotekarier 
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och lärare. Nämnden önskar dock ett tillägg i form av en tydligare skrivning kring 
skolbibliotekens roll i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kapitel 6 - Främja kompetensen inom skolbiblioteken 
Utbildningsnämnden tillstyrker samtliga förslag som handlar om att främja kompetens, 
förutom förslaget om uppdragsutbildning. Nämnden ställer sig frågande till utbildningen, då 
den inte leder till examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Risk finns att 
utbildningen leder till en yrkeskategori i skolbiblioteken som trots en utbildning inte är 
examinerade bibliotekarier. Det kan leda till otydligheter i uppdrag, mandat och kompetens.  

Kapitel 7 - Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek 
Utbildningsnämnden ser positivt på utredningens förslag att samla in och utforma statistik. 
Nämnder anser dock det önskvärt att redovisa skolbibliotekarier som egen profession 
eftersom kvaliteten på statistiken blir bättre och att analysmöjligheterna då ökar. 

Kulturnämnden 
Övergripande bedömning 
Kulturnämnden ställer sig generellt positiv till utredningens förslag och menar att det är en 
välkommen förbättring och förtydligande av skolbibliotekens uppdrag och organisering. 
Kulturnämnden anser att det är viktigt att skolbibliotekens och folkbibliotekens olika 
uppdrag synliggörs och att de båda uppdragen tillsammans kan bidra till läsfrämjande och 
media- och informationskunnighet i samhället.   

Kulturnämnden har i sitt yttrande avgränsat sina synpunkter till att först och främst röra 
förslag till förändringar i biblioteks- respektive skollagen, övergripande mål och ansvar för 
rektor gällande skolbiblioteken, skolors samverkan med skolbibliotek eller folkbibliotek, 
samt förordning om statsbidrag till folkbibliotek.  

Kapitel 4 - Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek 
Kulturnämnden ser det som positivt att eleverna får tillgång till skolbibliotek på den egna 
skolenheten. Enligt nämnden är det en viktig del i uppdraget att integrera elevernas läsande 
så väl som medie- och informationskunskap i den dagliga skolverksamheten.  

Kulturnämnden anser att det är viktigt att skolbibliotekens och folkbibliotekens olika 
uppdrag synliggörs och att de båda uppdragen tillsammans kan bidra till läsfrämjande och 
media- och informationskunnighet i samhället. Som skollagen är utformad i dag finns ingen 
närmre precisering av vad som avses med ”tillgång till skolbibliotek” och det saknas också 
en tydlig definition av vad ett skolbibliotek är. Kulturnämnden menar att utredningens 
förslag stärker skolbiblioteken och skolbibliotekariens roll i skolorna.  

Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget om att skolbibliotek ska vara bemannande och 
anser att det sannolikt kommer att leda till en utveckling av skolbibliotekens verksamhet men 
att det också kommer att ge en ökad status för skolbibliotekarierna.  

Kapitel 5 - Tydliggöra former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet 
Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget att det i läroplanerna tydliggörs att rektor ska 
ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare. Nämnden 
menar att det är en välkommen förbättringsåtgärd att skolbiblioteken ska används som en del 
i undervisningen för att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. Att 
samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare leder, enligt nämnden till att 
skolbibliotekarien tydliggörs som en resurs precis som övrig pedagogisk personal i skolan. 
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Kulturnämnden ställer sig också positiv till att samverkan mellan folkbiblioteken och 
skolbiblioteken tydligt regleras i en skriftlig överenskommelse. Enligt nämnden visar 
erfarenheten att det utan tydliga överenskommelser lätt uppstår olika tolkningar om vad som 
ingår i skolbiblioteksuppdraget respektive folkbiblioteksuppdraget.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ställer sig positiv till delbetänkandets förslag och gör bedömningen att 
åtgärderna tillsamman utgör en helhet som både är rimliga och som kommer att bidra till att 
främja elevernas läsande och media- och informationskunnighet. Det är också viktigt att 
skolbibliotekens och folkbibliotekens olika uppdrag synliggörs så att de båda uppdragen 
tillsammans kan bidra till läsfrämjande i samhället.  

Stadsledningskontoret delar de båda skolnämndernas bedömningar gällande utredningens 
ekonomiska beräkningar. Beräkningarna som ligger till grund för den föreslagna 
kompensationen tar inte hänsyn till helheten och att de inte motsvarar de faktiska 
kostnaderna de föreslagna förstärkning av skolbiblioteken innebär. Det belopp som 
kommuner eller regioner ska erhålla som kompensation för ny statlig reglering ska fastställs i 
den pris- och volymnivå som gäller när förändringen träder i kraft. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har gjort en beräkning av det belopp som utredningen föreslagit att 
kommunerna ska erhålla och funnit beloppet för lågt. Stadsledningskontoret konstaterar att 
lönekostnaderna motsvarar 2019 års nivåer samt att semestertillägg inte finns med. 
Stadsledningskontorets bedömning är att en uppräkning behöver göras utifrån nuvarande 
löneläge samt inkludera kostnader för semestertillägg. 

Kapitel 4 - Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek 
Stadsledningskontoret tillstyrker förslagen i kapitlet under förutsättning att 
finansieringsprincipen tillämpas och kompensation utgår till kommunerna för att täcka de 
faktiska kostnaderna för ambitionsökningen.  

Stadsledningskontoret delar de tre nämndernas bedömning att skolbibliotek behöver finnas 
på den egna skolenheten där det är möjligt och att det är viktigt att elever får likvärdig 
tillgång till ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet.  

Stadsledningskontoret delar också grundskolenämndens respektive kulturnämndens 
bedömning att föreslaget till syfte och uppdrag för skolbibliotek är relevant och kan bidra till 
att skapa gemensamma förväntningar på skolbibliotekets verksamhet hos alla som arbetar i 
skolan.  

Stadsledningskontoret ställer sig positiv till förslaget om förstärkt bemanning av 
skolbibliotek och delar de tre nämndernas bedömningar att det kommer att leda till en 
utveckling av skolbibliotekens verksamhet.  

Kapitel 5 – Tydliggöra Former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet 
Stadsledningskontoret tillstyrker förslagen i kapitlet. 

En förutsättning för kvalitativ och ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet att den integreras 
i skolans pedagogiska verksamhet. För att skolbiblioteket ska kunna bli en integrerad del 
i undervisningen krävs samarbete med lärarna och skolans övriga 
personal. Stadsledningskontoret ställer sig därför positiv till förslaget att det i läroplanerna 
tydliggörs att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (11) 
   
   

och lärare. Att samarbetsformer utvecklas tydliggör att skolbibliotekarien är en resurs precis 
som övrig personal i skolan. 

Stadsledningskontoret ställer sig också positiv till att samverkan mellan folkbiblioteken och 
skolbiblioteken regleras i en skriftlig överenskommelse. Stadsledningskontoret delar 
kulturnämndens bedömning att det kan uppstå gränsdragningsproblematik om det inte finns 
tydliga överenskommelser mellan olika verksamheter.  

Kapitel 6 - Främja kompetensen inom skolbiblioteken 
Stadsledningskontoret tillstyrker förslagen i kapitlet. 

Stadsledningskontoret delar till viss del utbildningsnämnden synpunkter kring förslaget om 
uppdragsutbildning för vidareutbildning av lärare gällande skolbiblioteksverksamhet. 
Utbildningsnämnden ställer sig tveksamma till utbildningen då den inte leder till examen i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Stadsledningskontoret håller med om att det kan 
finnas en risk att utbildningen leder till en yrkeskategori i skolbiblioteken som trots 
utbildning inte är fullvärdiga bibliotekarier; och att det kan leda till otydligheter i uppdrag, 
mandat och kompetens. Förslaget är dock utformat för att lösa personalbehovet på kort sikt 
och möjliggöra för lärare att utveckla sin kompetens inom området utan att ta en examen i 
biblioteks- och informationsvetenskap. Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning 
att uppdragsutbildningen kan stärka läraryrkets långsiktiga attraktivitet genom att bidra till 
lärares professionella utveckling.  

Kapitel 7 - Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek 
Stadsledningskontoret tillstyrker förslagen i kapitlet.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker delbetänkandets förslag i sin 
helhet under förutsättning att finansieringsprincipen tillämpas och kommunerna 
kompenseras fullt ut för sina ökade kostnader.   

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning  

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör 
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Kapitel 4 – Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek 

4.6 Utredningens förslag och bedömningar  

4.6.1 I skollagen (2010:800) ska bestämmelser införas som anger: 

Elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten. Om det 
finns särskilda skäl, får skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras i samverkan med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. De särskilda skälen ska vara att 
skolbiblioteket eller folkbiblioteket ligger i skolans direkta närhet eller att elevantalet är så litet att det inte är rimligt att bedriva skolbiblioteksverksamhet på den egna enheten. 

Skolbiblioteken ska vara bemannade. 

Varje huvudman ska sträva efter att för skolbiblioteksverksamheten anställa skolbibliotekarier som i första hand har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller i andra hand 
annan relevant examen 

Skolbibliotek ska främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. Skolbibliotek ska utformas som en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga 
medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och som ställs till elevernas och lärarnas förfogande. 

4.6.1 I förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek ska bestämmelser införas som anger följande: 

En förutsättning för att kommuner ska få del av inköpsstöd från Kulturrådet ska vara att inte bara folkbibliotek utan även skolbibliotek belägna i kommunen får del av bidraget. 

4.6.1 Övriga förslag 

Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att utarbeta allmänna råd om skolbibliotek och revidera allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete 

Regeringen ska tillsätta en statlig utredning som ska utreda om krav på tillgång till bibliotek i förskolan och i den kommunala vuxenutbildningen bör införas. 

4.6.2 Bedömningar  

Rektor bör vara chef över skolbibliotekarier. 

Skolhuvudmän bör utse en skolbibliotekssamordnare. 

Det bör finnas en planering för hur elevers dagliga behov av medier ska tillgodoses, i de fall när skolbiblioteksverksamhet organiseras genom samverkan med ett folkbibliotek eller med ett 
skolbibliotek på en annan skolenhet. 

Om det införs ett statligt sektorsbidrag enligt vad som föreslås i betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) bör regeringen 
tydliggöra att insatser i skolbiblioteket kan finansieras genom detta bidrag. Om utformning och konsekvenser av ett större statligt sektorsbidrag utreds vidare, som föreslagits, bör 
utgångspunkten vara att skolbiblioteket ska ingå i detta bidrag. 
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Kapitel 5 – Tydliggöra former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet 

5.7 Utredningens förslag och bedömningar 

5.7.1 I skollagen (2010:800) ska bestämmelser införas som anger följande: 

En skolhuvudman får, om det finns särskilda skäl, organisera skolbiblioteksverksamhet i samverkan med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. 

Samverkan med ett folkbibliotek, eller med en skolenhet inom en annan skolhuvudmans organisation, ska regleras i en skriftlig överenskommelse som ska ange följande: Parterna, den eller 
de skolenheter överenskommelsen avser, skälet till överenskommelsen samt dess innehåll och omfattning. 

En sådan skriftlig överenskommelse som avses i ovanstående punkt ska anmälas till Kungliga biblioteket. 

5.7.1 Övrigt  

Bibliotekslagen (2013:801) ska ange att den regionala biblioteksverksamheten i sitt arbete även ska främja de skolbibliotek som är verksamma i länet när det är lämpligt. För detta ändamål 
ska medel tillföras Kultursamverkansmodellen. 

5.7.2 Bedömningar 

Skolverket bör i allmänna råd om skolbibliotek klargöra vad som kännetecknar ändamålsenlig samverkan om skolbiblioteksverksamhet 

Skolverket bör sprida kunskap om hur skolbiblioteksverksamhet kan stärkas genom samarbete 

Utredningens bedömning om att rektor bör vara chef över skolbibliotekarier, gäller även bibliotekarier som ansvarar för skolbiblioteksverksamhet som organiseras i samverkan med ett 
folkbibliotek. 

Kapitel 6 - Främja kompetensen inom skolbiblioteken 

6.6 Utredningens förslag och bedömningar 

6.6.1 Förslag 

Regeringen ska utöka antalet utbildningsplatser inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Regeringen ska ge Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa en forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att svara för uppdragsutbildningen Vidareutbildning av lärare för skolbiblioteksverksamhet, VALS (60 högskolepoäng), med tillhörande statsbidrag. 

Regeringen ska ge Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling vid Skolverket ett utvidgat uppdrag avseende skolbibliotek. Centrumet ska också få en ny benämning. 
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6.6.2 Bedömningar 

Lärarutbildningarna och utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap bör sträva efter att samarbeta med varandra. 

Lärarutbildningarna bör sträva efter att lärarstudenterna får en ökad förståelse för hur samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare kan fungera på ett ändamålsenligt sätt. 
Universitetskanslersämbetet bör i samband med granskning av lärarutbildningar utvärdera hur dessa förbereder lärarstudenter för ett samarbete med skolbibliotekarier. 

Kapitel 7 - Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek 

7.4 Utredningens förslag 

Regeringen ska ge Kungliga biblioteket och Skolverket i uppdrag att tillsammans genomföra ett tidsbegränsat utvecklingsarbete avseende den officiella biblioteksstatistiken 

Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att regelbundet presentera en nationell lägesbeskrivning avseende skolbibliotek. Lägesbeskrivningen ska även omfatta förskolan och den kommunala 
vuxenutbildningen. 

Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att se över föreskrifterna (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet, så att skolbibliotekarier redovisas som 
pedagogisk personal.  

Förordningen (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet ska ändras så att systemet även innehåller uppgift om tillgång till skolbibliotek på varje skolenhet i 
specialskolan och sameskolan. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-18 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss 
Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 
2021:3) 

§ 127, N609-0877/21 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över Utbildnings-

departementets delbetänkande Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över delbetänkandet.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-18. 

Skrivelse daterad 2021-05-17 från (S), (MP), (V) med yrkande, protokollsbilaga 7. 

Förvaltningen föreslår att nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen.   

 

Yrkande 
Viktoria Tryggvadottir (S), Bosse Parbring (MP), Jenny Broman (V), Axel Darvik (L) 

och Sofie Gyllenwaldt (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med revideringarna 

enligt yrkandet från (S), (MP) och (V) att de delar i tjänsteutlåtandet som berör 

betänkandets förslag avseende att varje huvudman ska anta skolbiblioteksplaner för sin 

skolbiblioteksverksamhet samt att skolhuvudmän bör utse en skolbibliotekssamordnare 

tillstyrks. 

Proposition 1  
Ordföranden Axel Darvik (L) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

grundskolenämnden beslutar bifalla detta. 

Proposition 2  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från (S), (MP) och (V) och finner att 

grundskolenämnden beslutar bifalla detta.  

Beslut 
1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen med ändringar enligt yrkandet från (S), (MP) och (V).  
 

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.  
__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

Grundskolenämnd 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-18 

 

Grundskolenämnd 
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Dag för justering 

2021-05-18 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Åke Ström 

Nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Åke Ström 

 

 

Ordförande 

Axel Darvik (L) 

 

Justerande 

Bosse Parbring (MP) 
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Yrkande angående – Yttrande till 
kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss 
Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 
2021:3)

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden: 

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande revideras enligt följande:

De delar i tjänsteutlåtandet som berör betänkandets förslag avseende

- att varje huvudman ska anta skolbiblioteksplaner för sin

skolbiblioteksverksamhet, tillstyrks.

- Att skolhuvudmän bör utse en skolbibliotekssamordnare, tillstyrks.

2. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande, med revideringar

enligt yrkande från S, MP, V, som eget yttrande till kommunstyrelsen.

3. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkandet 
Vi ser mycket positivt på betänkandet om skolbibliotek och ett förstärkt fokus på 

skolbibliotekens centrala läsfrämjande roll i skolan. Grundskoleförvaltningen tillstyrker 

de flesta av betänkandets förslag och argumenterar väl för betydelsen av skolbiblioteken 

som en integrerad del av undervisningen.  

De delar som berör att skolbiblioteken ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet genom 

antagandet av skolbiblioteksplaner samt förslaget om att utse skolbibliotekssamordnare, 

avstyrks dock av förvaltningen. Motiveringen är att förslagen innebär en statlig 

detaljreglering.  

Vi anser inte att detta argument har tillräcklig tyngd sett till fördelarna med att stärka 

skolbibliotekens roll hos alla huvudmän. Göteborgs Stad har som huvudman för den 

kommunala skolan redan ett utvecklat arbete och en plan för skolbiblioteken. 

Konsekvenserna av förslagen i betänkandet kommer i praktiken främst ställa höjda krav 

på enskilda huvudmän att erbjuda sina elever en bättre tillgång till skolbibliotek. 

Grundskolenämnden 

Yrkande 

2021-05-17 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Västerpartiet Ärende nr 12

Protokollsbilaga 7
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss Skol-
bibliotek för bildning och utbildning (SOU 
2021:3)  

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden  

1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.   
 

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över delbetänkandet 

Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3, från Utbildningsdepartementet. 

Sammantaget bedömer förvaltningen att de presenterade lagförslagen väl hänger ihop och 

att de tillsammans utgör en helhet. Grundskoleförvaltningen bedömer att huvuddelen av 

förslag som utredningen lämnar skapar bra förutsättningar för att stärka skolbiblioteken i 

syfte att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek. Förvaltningen anser också att 

de föreslagna åtgärderna för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade 

bibliotekarier är rimliga.   
 

Grundskoleförvaltningen betonar dock i detta yrkande betydelsen av att den höjda 

ambitionsnivån avseende skolbibliotek motsvaras av en ersättning från staten som täcker 

huvudmännens faktiskt kostnader. Grundförvaltningen anser att en uppräkning behöver 

ske för att kunna täcka kostnaderna för att en sådan förstärkning av skolbiblioteken som 

föreskrivs i utredningen. Vidare anser grundskoleförvaltningen att det finns delar i 

utredningen som kommer innebära ytterligare detaljstyrning av huvudmännens 

verksamhet. Detta begränsar den kommunala självstyrelsen och ligger inte i linje med de 

grundläggande principerna för skolans styrning. Det innebär att grundskoleförvaltningen 

inte delar utredningens bedömning att skolhuvudmän bör utse en skolbiblioteks-

samordnare. Vidare avstyrker grundskoleförvaltningen förslaget om att varje 

skolhuvudman ska anta skolbiblioteksplaner för sin skolbiblioteksverksamhet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslagen aktualiserar den kommunala finansieringsprincipen. Staten ska enligt denna 

princip ersätta kommunerna och regionerna för ökade åtaganden till följd av ny reglering 

som höjer ambitionsnivån för de obligatoriska verksamheterna. Det belopp som 

kommuner eller regioner ska erhålla som ersättning för ny reglering fastställs i den pris- 

och volymnivå som gäller när förändringen träder i kraft. Beloppet blir därefter en del av 

utgiftsområdet för allmänna bidrag till kommuner.   

 

Grundskoleförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-18 

Diarienummer N609-0877/21 

 

Handläggare 

Jonas Österberg 

jonas.osterberg@grundskola.goteborg.se  

karolina.hanberger@grundskola.goteborg.se  
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Staten ska, enligt utredningens beräkning, kompensera kommunerna med 430,7 miljoner 

kronor per år, på grund av ökade kostnader för bemanning och skriftliga 

överenskommelser vid samverkan med folkbibliotek. Under 2023 beräknas beloppet 

uppgå till 265,35 miljoner kronor, då lagändringarna detta år får halvårseffekt genom att 

de träder i kraft inför höstterminen 2023. Under 2022 och 2023 kompenseras 

kommunerna ytterligare med 50 miljoner kronor, 25 miljoner 2022 och 25 miljoner 

kronor 2023, som ska finansiera etableringen av nya skolbibliotek.  

  

Grundskoleförvaltningen anser att de beräkningar som ligger till grund för de föreslagna 

ersättningarna inte är helt fullständiga och att utredningens beräkningar ligger i underkant 

för de faktiska kostnaderna som förstärkningen av skolbiblioteken verkligen innebär. En 

uppräkning och utökning av statens ersättning för förstärkning av skolbibliotek bör därför 

ske och som då på ett bättre sätt motsvarar huvudmännens faktiska kostnader för en sådan 

förstärkning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslagen i betänkandet förväntas inte få några större negativa miljömässiga 

konsekvenser. Det kan dock finnas andra betydelsefulla konsekvenser för miljön av 

utredningens betänkande, då det kan antas att bemannade skolbibliotek bidrar till en 

önskvärd samhällsutveckling i stort. Genom skolbibliotek som främjar elevers läsning 

och stärker medie- och informationskunnigheten, fördjupas kunskapen, bildningen och 

förståelsen för den demokratiska processen. Detta är viktiga förutsättningar för att den 

nya generationens samhällsmedborgare ska kunna bidra med de innovationer och den 

snabba omställning som miljöproblemen kräver. Det är därmed rimligt att anta att 

utredningens samlade förslag för stärkta skolbibliotek får positiva konsekvenser för 

miljön.  

Bedömning ur social dimension 
Bristande läsförmåga är en av de viktigaste anledningarna till att elever inte uppnår 

målen. Elever som misslyckas i skolan innebär i förlängningen stora kostnader för 

samhället. Dessa elever får ofta svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och 

får därmed problem med att säkra sin egen försörjning, vilket kan leda till socialt 

utanförskap.   
 

Även brister avseende medie- och informationskunnighet får allvarliga konsekvenser för 

samhällsekonomin. Vår tids digitala kommunikationssamhälle ställer höga krav på att alla 

medborgare utvecklar kunskaper och förmågor för att finna, analysera, kritiskt värdera 

och skapa information i olika medier. Utan medie- och informationskunniga medborgare 

riskerar det demokratiska samtalet att bli mer ensidigt och polariserat, vilket kan 

underminera den sociala tilliten i samhället. På sikt kan bristande medie- och 

informationskunnighet därmed leda till socialt utanförskap, vilket som nämnts ovan för 

med sig omfattande samhällskostnader.   
 

Skolbiblioteket har också en väsentlig kompensatorisk kapacitet. Flera av de faktorer som 

påverkar barns och ungas läsfärdigheter är kopplade till skolan och undervisningen, men 

den enskilt viktigaste faktorn för utvecklingen av läsfärdigheter är den läsmiljö som finns 

i hemmet. Genom ett ökat antal bemannade skolbibliotek med allsidigt utbud kan även 

elever som saknar en god läsmiljö i hemmet få tillgång till en stimulerande läsmiljö med 

rätt kompetens för att stärka läsintresse och läsförmåga, vilket kan gynna den sociala 

rörligheten och en jämlik samhällsutveckling.  

Samverkan 
Information har lämnats i förvaltningens samverkansgrupp den 10 maj 2021.  
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Ärendet  
Grundskolenämnden har av stadsledningskontoret ombetts yttra sig över delbetänkandet 

Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3, från Utbildningsdepartementet. 

Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 19 maj 2021 och ärendet 

medger därför inte någon möjlighet till bordläggning.   

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att 

utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår 

även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade 

bibliotekarier (dir. 2019:91). Utredaren ska också föreslå hur statens roll bör se ut när det 

gäller läromedel i svensk skola. 

Utredningsarbetet gällande skolbibliotek har mynnat ut i ett antal förslag som presenterats 

i delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3.  

Förvaltningens bedömning 
Förslagen i promemorian kommer nedan i korthet att presenteras under ett antal rubriker 

följt av ställningstaganden. Grundskoleförvaltningen har tagit ställning till de förslag som 

bedömts som relevanta för grundskoleverksamheten.  

 

Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek  
 

Tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten  

I skollagen (2010:800) ska bestämmelser införas som anger:  
  

• Elever ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten. Om det finns 

särskilda skäl, får skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras i samverkan med 

ett folk-bibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. De särskilda 

skälen ska vara att skolbiblioteket eller folkbiblioteket ligger i skolans direkta 

närhet eller att elevantalet är så litet att det inte är rimligt att bedriva 

skolbiblioteksverksamhet på den egna enheten.   
  

Tillgången till skolbibliotek är viktig utifrån elevperspektiv, skolans perspektiv och 

ett samhällsperspektiv. För eleverna påverkar tillgången 

till skolbibliotek, möjligheterna att nå målen kunskapsmålen men även 

möjligheterna till personlig utveckling. För skolan är skolbiblioteket en del i det 

kompensatoriska uppdraget och för samhället i stort bidrar 

skolbiblioteket till informerade, kritiskt tänkande och demokratiska medborgare.  

Skolbibliotek är en resurs alla elever har rätt till och som ska kunna utnyttjas 

dagligen. Både elever och lärare ska ges möjlighet till kontinuerlig kontakt med 

sin skolbibliotekarie. Grundskoleförvaltningen drar samma slutsats som 

utredningen att skolbibliotek därmed behöver finnas på den egna skolenheten för 

att säkra likvärdigheten. Förvaltningen ser dock att en sådan uppbyggnad av 

skolbiblioteksverksamheten kan innebära lokalmässiga utmaningar för vissa 

skolor som är trångbodda.   
 

I de fall det finns särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten organiseras 

genom samverkan med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. De särskilda 
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skäl som anges är då det finns ett skolbibliotek på en annan skolenhet som ligger i 

den egna skolenhetens direkta närhet eller då skolor delar adress. 

Särskilda skäl kan även vara då elevunderlaget bedöms som litet. Förvaltningen 

anser i likhet med utredningen att det vore olämpligt att fastslå ett exakt antal 

elever som en skola minst ska ha för att behöva bedriva skolbiblioteksverksamhet 

på den egna skolenheten. Däremot ser förvaltningen ett behov av att frågan 

adresseras i de allmänna råd för skolbibliotek som Skolverket föreslås ta fram.   

 

Genom samverkan ser förvaltningen goda möjligheter till samordning av 

bemanning inom den nya organisationens skolområden.   

 

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen ovanstående förslag avseende 

elevers tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten.   
 

 

Skolbibliotekarien har en central betydelse 

I skollagen (2010:800) ska bestämmelser införas som anger:  

 

• Skolbiblioteken ska vara bemannade.   

• Varje huvudman ska sträva efter att för skolbiblioteksverksamheten anställa 

skolbibliotekarier som i första hand har en examen inom biblioteks- och 

informationsvetenskap eller i andra hand annan relevant examen.   

 

Utredningen föreslår att det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara 

bemannade. Syftet med förslaget är att stärka likvärdigheten och kvaliteten i 

skolbiblioteksverksamheten. Både forskning och erfarenhet om vad som 

karakteriserar välfungerande och ändamålsenliga skolbibliotek framhäver 

bemanningens betydelse. Frågan om bemanning ser grundskoleförvaltningen som 

den mest centrala frågan i utredningen. För att kunna bedriva en verksamhet som 

utvecklar elevernas läsförmåga, språkutveckling och informationskompetens 

krävs skolbibliotek bemannade med utbildad personal. De förändringar i 

läroplanerna kring rektors ansvar som gjordes 2018 i syfte att förtydliga vikten av 

skolbibliotek som verksamhet har inte lett till ökad bemanning i den utsträckning 

som förväntat. I Grundskoleförvaltningens egna uppföljningar framkommer att 

bemanningen varierar stort mellan skolor i staden.  

Utredningen föreslår att huvudman ska anställa skolbibliotekarier som i första 

hand har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Utgångspunkten 

för utredningens förslag är att fackutbildade skolbibliotekarier och vidareutbildade 

lärare oftare än skolbibliotekspersonal med annan utbildning är involverad i 

arbetet med medie- och informationskunnighet. Forskning lyfter upp samarbetet 

mellan skolbibliotekarie och lärare som en framgångsfaktor för kvalitativ 

skolbiblioteksverksamhet. En aspekt av samarbetet är att det bygger på två olika 

professioner som möts och kan komplettera varandra.  

 

Utredningen lämnar öppet graden av bemanning i skolbiblioteket. Att utveckla 

bemanningen av skolbiblioteken är en process som förutom resurser kräver 

kompetensförsörjningsinsatser. Utredningen menar att rektorer kan behöva stöd i 

att rekrytera utbildade skolbibliotekarier och utveckla skolbibliotekarietjänster 

som delas mellan flera skolor på ett fungerade sätt. I frågor kopplade till 
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bemanning kan Skolbibliotekcentralen utgöra ett sådant stöd i enlighet med 

Grundskoleförvaltningens plan för skolbibliotek 2021-2025.   

 

Förvaltningen vill påtala betydelsen av att staten enligt den kommunala 

finansieringsprincipen ersätter huvudmännen fullt ut för de ökade åtaganden som 

utredningen föreslår avseende skolbibliotek. Grundskoleförvaltningen anser att de 

beräkningar som ligger till grund för de föreslagna ersättningarna inte är helt 

fullständiga och att utredningens beräkningar ligger i underkant för faktiska 

kostnaderna.  

 

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen utredningens förslag avseende 

förstärkt bemanning av skolbibliotek samt att för skolbiblioteksverksamheten 

anställa skolbibliotekarier som i första hand har en examen inom biblioteks- och 

informationsvetenskap.  

 
Skolbibliotekets syfte och definition 

I skollagen (2010:800) ska bestämmelser införas som anger:  

 

• Skolbibliotek ska främja elevernas läsande och medie- och 

informationskunnighet. Skolbibliotek ska utformas som en gemensam och ordnad 

resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet 

och kvalitet och som ställs till elevernas och lärarnas förfogande.    

 

Utredningen föreslår att skollagen ska tydliggöra att syftet med skolbiblioteket är 

att främja elevernas läsande och medie- och 

informationskunnighet. Grundskoleförvaltningen anser att det syfte som beskrivits 

i utredningen är relevant och kan bidra till att skapa gemensamma förväntningar 

på skolbiblioteksverksamheten hos alla som arbetar i skolan. Som syftet är 

formulerat är det både utredningens och förvaltningens bedömning att det inte kan 

uppnås med alltför låg grad av bemanning, vilket i sin tur sätter fokus 

på att skolbiblioteket inte i första hand är ett rum utan 

en verksamhet. Förvaltningen vill påtala betydelsen av att skolbiblioteken 

framöver får en tydligare roll som pedagogisk resurs i skolan, vilket ett uttalat 

syfte bidrar till.   

 

Att skolbiblioteken främjar elevers läslust och läsförståelse är 

angeläget då läsförmåga är en nyckelfaktor för skolframgång generellt. Media- 

och informationskunnighet utgör också en grundkompetens som våra elever 

behöver för att fungera som samhällsmedborgare samt för kunskapsutvecklingen i 

skolans alla ämnen.  

 

Utredningen föreslår att det i skollagen definieras att ett skolbibliotek ska vara en 

gemensam och ordnad resurs, vilket grundskoleförvaltningen ser som en 

förutsättning för skolbiblioteket att vara tillgängligt för elever 

och skolans personal. Förvaltningen instämmer i att allsidighet och kvalitet bör 

prägla utbudet för att täcka olika behov utifrån ålder, språk, läsnivå, 

mångfald med mera. Förvaltningen anser vidare att det är bra att skolbibliotekens 

utbud av både digitala och analoga medier blir tydligt. Det är en given 

utgångspunkt för att skolbiblioteken ska kunna genomföra sitt uppdrag med 

att främja både elevers läsande och media- och informationskunnighet.   
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Genom syftet med skolbiblioteksverksamheten blir det tydligt vad ett 

skolbibliotek är. Förvaltningen anser i likhet med utredningen att skolbibliotekens 

konkreta utformning därför inte bör vara föremål för lagstiftning. Frågor 

kring lokaler, bestånd och utformning bör istället tas med i Skolverkets allmänna 

råd som vägledning för skolhuvudmännen.  

 

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen utredningens förslag 

avseende skolbibliotekets syfte och definition i skollagen.   
 

 

Skolbiblioteksverksamhetens integrering i undervisningen 

I läroplanerna ska bestämmelser införas som anger:  

 

• Rektor har ansvar för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i 

undervisningen för att främja elevernas läsande och medie- och 

informationskunnighet och för att samarbetsformer utvecklas mellan 

skolbibliotekarier och lärare.  

 

Rektor har sedan 2018 ansvar för att skolbibliotekets verksamhet används som en 

del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 

kompetens. Utredningen föreslår en förändring där skolbibliotekets arbete 

med läsning står i fokus. Uppdraget blir på så vis smalare än tidigare, vilket 

riskerar att osynliggöra skolbibliotekets arbete med 

språkutvecklande aktiviteter. Samtidigt tydliggör förslaget ett uppdrag som 

är unikt för skolbibliotekets funktion i skolan. Grundskoleförvaltningen ser att 

förslaget om att främja läsande är relevant då det kan bidra till att underlätta 

förståelsen för skolbibliotekets verksamhet.   

 

Utredningen föreslår vidare att digital kompetens ersätts av medie- och 

informationskunnighet. Förvaltningen ser detta som en positiv förändring då 

skolbibliotekarier inte arbetar med alla aspekter av digital kompetens men 

däremot alla aspekter av medie- och informationskunnighet. MIK-begreppet 

speglar därmed bättre skolbibliotekets dagliga verksamhet. En nackdel kan 

vara att begreppet inte används i övriga läroplaner, men då medie- och 

informationskunnighet är etablerat inom både biblioteks- och 

informationsvetenskapen och skolan anser förvaltningen att fördelarna 

tydligt överväger.   

 

Skolbibliotekens arbete med läsfrämjande är ofta väletablerat men förvaltningen 

vill betona vikten av att skolbiblioteket används som en resurs för att utveckla 

elevers medie- och informationskunnighet. Förmåga att finna, analysera, kritiskt 

värdera och skapa information i olika medier och sammanhang är en nödvändig 

kunskap för alla, även de yngre åldrarna. Genom samarbete med alla ämnen i 

skolan som kan skolbibliotekarien med sin kompetens i hög utsträckning bidra till 

att skapa en progression i elevers utveckling av dessa förmågor och 

kunskaper. Grundskoleförvaltningens egen undersökning visar att det finns behov 

av djupare förståelse hos rektorer och lärare för hur skolbibliotekets verksamhet 

kan bidra till skolans mål och elevernas kunskapsmål kring MIK. Den föreslagna 
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förändringen i läroplanen kan bidra till ökad tydlighet kring hur skolbiblioteket 

ska användas i undervisningen.  

 

En förutsättning för kvalitativ och ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet är, 

enligt den samlade forskningen, att den integreras i skolans pedagogiska 

verksamhet. För att skolbiblioteket ska kunna bli integrerat 

i undervisningen krävs samarbete med lärarna och skolans övriga 

personal. Utredningen föreslår därför att det tydliggörs i läroplanerna att rektor 

ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och 

lärare. Förvaltningen anser att detta förslag kan bidra till den integrering som 

eftersträvas.  

  

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen utredningens förslag avseende 

rektors ansvar i läroplanerna.  
 

 

 
Inköpsstöd till skolbibliotek 

I förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek ska bestämmelser 

införas som anger följande:   

 

• En förutsättning för att kommuner ska få del av inköpsstöd från Kulturrådet ska 

vara att inte bara folkbibliotek utan även skolbibliotek belägna i kommunen får 

del av bidraget.   

 

En förutsättning för att kunna främja elevers läsande och medie- och 

informationskunnighet är ett uppdaterat och inbjudande bestånd vars innehåll och 

utformning är anpassat efter skolans och elevernas behov. Utredningen föreslår 

därför att skolorna får ta del av Kulturrådets inköpsstöd i högre utsträckning än 

tidigare. En förutsättning för att en kommun ska kunna få inköpsstöd ska vara att 

inte bara folkbibliotek, utan även skolbibliotek som är belägna i kommunen, får ta 

del av stödet. Förvaltningen anser att detta förslag är ett steg i rätt riktning.   

 

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen utredningens förslag avseende 

inköpsstöd från Kulturrådet. 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet  

I skollagen (2010:800) ska bestämmelser införas som anger:  

 

• Varje skolhuvudman ska anta skolbiblioteksplaner för sin 

skolbiblioteksverksamhet.  

 

Allmänna råd:  

Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att utarbeta allmänna råd om 

skolbibliotek och revidera allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Utredningen föreslår att Skolverket ska ges i uppdrag att revidera sina allmänna 

råd om systematiskt kvalitetsarbete för att tydliggöra att skolbibliotekets 

verksamhet bör vara del av kvalitetsarbetet. Uppföljning är en förutsättning för 

utveckling av verksamheten, men Skolinspektionens granskningar visar att 

skolbiblioteket ofta är osynligt i skolornas kvalitetsarbete. Förvaltningen är enig 
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med utredningen om att skolbiblioteket behöver vara en del av skolans 

systematiska kvalitetsarbete. Allmänna råd kan ge värdefull vägledning för rektor 

och huvudman i att skapa hållbara strukturer för skolbiblioteksverksamheten.   

 

I utredningen görs en bedömning att en biblioteksplan, som kopplas till det 

systematiska kvalitetsarbetet, kan spela en väsentlig roll i uppföljningen, analysen 

och utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten. I en sådan plan synliggörs 

skolbibliotekets funktioner bland annat genom konkretiserade mål och visioner 

samt aktiviteter. Vidare föreslår utredningen att alla skolhuvudmän, även enskilda, 

ska anta skolbiblioteksplaner. Sådana planer kan för kommunala skolor även 

fortsättningsvis vara en del av den kommunala biblioteksplanen.  

 

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen delvis ovanstående förslag 

avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Att Skolverkets allmänna råd om 

systematiskt kvalitetsarbete revideras så att skolbiblioteksverksamheten tydliggörs 

bedömer förvaltningen som angeläget. Däremot vill grundskoleförvaltningen i 

sammanhanget påtala att kravet på att varje huvudman ska anta 

skolbiblioteksplaner inte kan anses ligga i linje med grundprinciperna för skolans 

styrning. Grundskoleförvaltningen anser inte det som lämpligt att staten anger 

vilka styrdokument som huvudmännen ska anta i sin styrning av 

skolverksamheten. Statens krav på kommunala skolplaner är sedan lång tid 

tillbaka borttaget. Grundskoleförvaltningen anser att den kommunala 

självstyrelsen är viktig i detta sammanhang och avstyrker därför förslaget om 

skolbiblioteksplaner. 
 

Samordning på huvudmannanivå  

• Skolhuvudmän bör utse en skolbibliotekssamordnare.  

 

Utredningen bedömer att det finns tydliga fördelar med att på 

skolhuvudmannanivå utse en skolbibliotekssamordnare som exempelvis kan hålla 

i nätverk, anordna kompetensutveckling och delta i 

rekryteringar. Skolbibliotekssamordnare tillhandahåller genom 

depåbibliotek klassuppsättningar, skön- och facklitteratur för temaläsning och 

mångspråks- och minoritetsspråkslitteratur, vilket är ett effektivt sätt att använda 

resurserna på.  

 

Grundskoleförvaltningen delar inte utredningens bedömning att skolhuvudmän 

bör utse en skolbibliotekssamordnare. Förvaltningen anser inte att staten ska ange 

hur huvudmännen i detalj ska organisera sin skolbiblioteksverksamhet utan 

hänsyn till lokala förutsättningar.  

 

Tydliggöra former för samverkan om 
skolbiblioteksverksamhet  
 

I skollagen (2010:800) ska bestämmelser införas som anger följande:   

 

• En skolhuvudman får, om det finns särskilda skäl, organisera 

skolbiblioteksverksamhet i samverkan med ett folkbibliotek eller med ett 

skolbibliotek på en annan skolenhet (se 4.6.1).   
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• Samverkan med ett folkbibliotek, eller med en skolenhet inom en annan 

skolhuvudmans organisation, ska regleras i en skriftlig överenskommelse som ska 

ange följande: Parterna, den eller de skolenheter överenskommelsen avser, skälet 

till överenskommelsen samt dess innehåll och omfattning.  

• En sådan skriftlig överenskommelse som avses i ovanstående punkt ska anmälas 

till Kungliga biblioteket.  

 

Samverkan med folkbibliotek sker oftast av organisatoriska och ekonomiska skäl. 

I Göteborg är det för grundskolans del främst aktuellt där skola och folkbibliotek 

ligger i samma lokaler. De särskilda skäl som åsyftas handlar om geografisk 

närhet till folkbiblioteket. Även skolor kan samverka om skolbibliotek, 

en möjlighet som enligt utredningen kan vara en lösning för små skolor där 

elevantalet är så litet att det inte är rimligt att bedriva skolbiblioteksverksamhet på 

den egna enheten. Samverkan kan även ske mellan skolor i nära anslutning till 

varandra, oavsett om skolorna har samma huvudman eller olika.   

 

Då tillgång till skolbibliotek innebär mer än möjligheten att besöka en 

bibliotekslokal och låna böcker föreslår utredningen att samverkan ska regleras i 

en skriftlig överenskommelse. Skolbibliotek och folkbibliotek har olika uppdrag, 

målgrupper och funktioner, vilket kan skapa otydlighet i ansvarsfördelningen. Det 

är vanligt att folkbiblioteket och skolan har olika förväntningar på vad 

skolbiblioteksverksamhet innebär och syftar till. Grundskoleförvaltningen anser 

att en skriftlig överenskommelse kring hur skolbiblioteksverksamheten ska 

utformas, samt praktiska aspekter som lokaler, budget och öppettider, 

skulle gynna bibliotekets integrering i den pedagogiska verksamheten. Genom 

samverkansavtal ges även rektorer möjlighet att påverka sin skolas 

skolbiblioteksutveckling. En fördel med att avtalet är skriftligt är att dessa kan 

tidsbegränsas och utvärderas kontinuerligt. Utredningen föreslår att dessa 

samverkansavtal anmäls till Kungliga biblioteket för att stärka kunskapen om hur 

skolbiblioteksverksamheter i landet organiseras genom samverkan.  

 

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen samtliga förslag avseende 

former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet.   
  

 

Samverkan med den regionala biblioteksverksamheten  

Bibliotekslagen (2013:801) ska ange att den regionala biblioteksverksamheten i 

sitt arbete även ska främja de skolbibliotek som är verksamma i länet när det är 

lämpligt. För detta ändamål ska medel tillföras Kultursamverkansmodellen.  

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar med strategi- och 

utvecklingsarbete gentemot folkbiblioteken i regionen. Sedan 2014 finns inte 

längre något krav på samverkan med skolbibliotekarier tar ibland del av 

regionbibliotekens verksamhet. Utredningen föreslår att regionbiblioteken ska 

utöka sitt ansvar gentemot skolbiblioteken. Det han kan handla om 

kompetensförsörjning, nätverk och medieförsörjning, både analog och 

digital. Göteborg har goda erfarenheter av den värdefulla resurs 

regionbiblioteket kan vara för skolbiblioteken och grundskoleförvaltningen.  
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Förvaltningen anser att den regionala biblioteksverksamhetens och de kommunala 

skolbibliotekssamordnarnas uppdrag gentemot skolbiblioteken till viss del 

överlappar varandra, men att det inte behöver utgöra något problem i praktiken.  

 

Sammantaget tillstyrker förvaltningen utredningens förslag avseende regional 

samverkan. 
 

Främja kompetensen inom skolbiblioteken  
 

• Regeringen ska utöka antalet utbildningsplatser inom biblioteks- och 

informationsvetenskap.   

• Regeringen ska ge Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa en forskarskola inom 

biblioteks- och informationsvetenskap.  

 

Arbetsmarknaden är god för bibliotekarier generellt och om utredningens förslag 

genomförs förväntas efterfrågan öka ytterligare. Med tanke på att även lärare är 

ett bristyrke är det inte rimligt att förvänta sig att skolbibliotekarietjänster tillsätts 

med lärare. Utredningen föreslår att antalet utbildningsplatser utökas med ca 20 

procent för att möta behovet.   

 

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen ovanstående förslag avseende 

utökning av utbildningsplatser inom biblioteks- och informationsvetenskap.   

 

• Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att svara för uppdragsutbildningen 

Vidareutbildning av lärare för skolbiblioteksverksamhet, VALS (60 

högskolepoäng), med tillhörande statsbidrag.   

 

Kurser med relevans för skolbiblioteksverksamhet vid Högskolan i Borås har 

många sökanden. Det geografiska läget gör det rimligt att anta att examinerade 

studenter skulle vara intresserade av skolbibliotekstjänster i Göteborg, förutsatt att 

tjänsterna inte är utspridda på flera skolor utan utformade på ett sådant sätt att det 

går att bedriva en kvalitativ skolbiblioteksverksamhet. En risk är dock 

att utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap inte att kommer 

att kunna examinera bibliotekarier i den takt som krävs om 

lagförslagen genomförs. På skolorna arbetar även redan lärare i 

skolbiblioteken som utför uppdraget med goda resultat och som måste kunna ges 

möjlighet att fortsätta detta arbete.  

 

Ett alternativ är att ge lärare som arbetar i skolbibliotek viss utbildning inom 

biblioteks- och informationsvetenskap för att på så sätt stärka 

likvärdigheten avseende skolbiblioteksverksamhet. Utbildningen ges enligt 

förslaget för 150 lärare per år under tre år med 

statsbidrag. Grundskoleförvaltningen anser att utredningens förslag om att 

organisera en uppdragsutbildning för lärare, Vidareutbildning av lärare för 

skolbiblioteksverksamhet, VALS (60 högskolepoäng) kan säkra bemanningen på 

kort sikt samt vara ett sätt att behålla de kompetenta lärare som arbetar på 

skolbiblioteken idag.  

 

VALS bör vara en tidsbegränsad lösning anpassad efter utbyggnaden av 

utbildningsplatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, då resultatet skulle 
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kunna bli att lärare vidareutbildas i hög grad trots att tillgången på bibliotekarier 

är god.   

 

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen utredningens förslag 

avseende uppdragsutbildningen Vidareutbildning av lärare för 

skolbiblioteksverksamhet (VALS). Grundskoleförvaltningen vill dock påtala att 

det med ovanstående förslag införs ytterligare ett riktat statsbidrag inom 

utbildningsområdet. Intentionerna med statsbidrag i varje enskild fråga kan vara 

rimliga men för skolhuvudmännen blir det totalt sett svårbearbetat vilket 

huvudmännen samlat påtalat till staten under flera år.   

 

• Regeringen ska ge Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling vid 

Skolverket ett utvidgat uppdrag avseende skolbibliotek. Centrumet ska också få 

en ny benämning.  

Grundskoleförvaltningen ser i likhet med utredningen ett behov av ett nationellt 

kunskapscentrum för skolbiblioteksfrågor. NCS har kontakt med alla målgrupper 

inom skolan vilket skapar goda förutsättningar att stärka kunskapen om 

skolbibliotek hos lärare, rektorer och skolchefer. En viktig uppgift är att 

stärka samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare. Även skolbibliotekarier 

med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap har behov av 

kompetensutveckling, t ex inom skolområden som didaktik, pedagogik, skolans 

organisation och elevhälsa.   

 

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen ovanstående förslag avseende 

utvidgat uppdrag för Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.   
  

Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek  
 

• Regeringen ska ge Kungliga biblioteket och Skolverket i uppdrag att 

tillsammans genomföra ett tidsbegränsat utvecklingsarbete avseende den officiella 

biblioteksstatistiken.   

• Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att regelbundet presentera en nationell 

lägesbeskrivning avseende skolbibliotek. Lägesbeskrivningen ska även omfatta 

förskolan och den kommunala vuxenutbildningen.   

• Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att se över föreskrifterna (SKOLFS 

2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet, så att 

skolbibliotekarier redovisas som pedagogisk personal.   

• Förordningen (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet 

ska ändras så att systemet även innehåller uppgift om tillgång till skolbibliotek på 

varje skolenhet i specialskolan och sameskolan.  

 

Det behöver tas ett samlat grepp om statistiken i landet. Det finns idag stora 

brister. Den statistik som samlas in av Kungliga biblioteket redovisar bibliotek 

som har avsatt bemanning om minst 20 timmar per vecka. Detta resulterar i att 

skolbibliotek med lägre bemanning än 20 timmar per vecka inte redovisas i 

statistiken.  

Fullständig och tillförlitlig statistik är grunden för att påvisa nuläget och vikten av 

utveckling på området. Nationell statistik kan fungera som referensramar i ett 

systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Sammantaget tillstyrker grundskoleförvaltningen ovanstående förslag. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-18 

SLK remiss dnr 0554/21 från 
Utbildningsdepartementet - Skolbibliotek för 
bildning och utbildning (SOU 2021:3)    

§ 94, 0335/21 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget. 

Utbildningsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

 

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande 2021-33 

Facklig samverkansgrupp 2021-05-10 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 

2021-05-18 

 

Vid protokollet 

 

Utbildning 

 
  

Sekreterare 

Britta Ryding 

 

 

Ordförande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Anna-Klara Behlin 
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UBF- SLK remiss dnr 0554/21 från 
Utbildningsdepartementet - Skolbibliotek för 
bildning och utbildning (SOU 2021:3) 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden antar utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget. 

Utbildningsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret har vidareremitterat Utbildningsdepartementets delbetänkande 

Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) till Utbildningsnämnden, övriga 

skolnämnder samt till Kulturnämnden. Utbildningsnämndens yttrande skall vara 

Stadsledningskontoret tillhanda senast 2021-05-19.   

 

Utbildningsdepartementets delbetänkande föreslår åtgärder för att stärka skolbiblioteken i 

syfte att ge elever likvärdig tillgång till ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet med 

fackutbildade bibliotekarier. Dessa åtgärder presenteras i form av förslag och 

bedömningar inom fyra delområden. Utifrån att Erbjuda alla elever ändamålsenliga 

skolbibliotek föreslår utredningen att i skollagen införa bestämmelser kring elevers 

tillgång, bemanning, skolbibliotekariernas utbildning, skolbibliotekens utformning och 

planer, att i läroplanerna införa bestämmelser om rektors ansvar för att skolbibliotekets 

verksamhet används som del av undervisning samt att förordningen om stadsbidrag 

ändras. Utifrån att Tydliggöra former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet föreslår 

utredningen lagstiftning kring samverkan mellan skolbiblioteksverksamhet och 

folkbibliotek samt kring skolbiblioteksverksamhet som organiseras i samverkan med ett 

annat skolbibliotek. Utifrån att Främja kompetensen inom skolbiblioteken föreslår 

utredningen ökat antal utbildningsplatser, en forskarskola samt ett samarbete mellan 

lärarutbildningen och biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningarna. Utifrån att 

Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek föreslår utredningen åtgärder 

för att stärka statistik och nationell uppföljning. 

 

Sammantaget är förvaltningen positivt inställd till utredningens förslag och bedömningar, 

och tillstyrker eller instämmer i flertalet. I vissa fall avstår förvaltningen från att ta 

ställning, främst då förslagen är skrivna utifrån perspektiv som exkluderar 

gymnasieskolans förutsättningar och organisation. Ett förslag, att införa en 

vidareutbildning av lärare för skolbiblioteksverksamhet, avstyrks, då det inte bedöms 

åtgärda det beskrivna behovet. 

Utbildningsförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande Nr: 2021-33 

Utfärdat 2021-04-27 

Diarienummer 0335/21 

 

Handläggare: 

Katarina Högfeldt, Karin Heimdahl 

Telefon:  031-367 00 36 

E-post: katarina.hogfeldt@educ.goteborg.se 



 

 

Göteborgs Stad Utbildning, tjänsteutlåtande 2 (12) 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Vissa förslag i utredningen, såsom förslagen om bemanning och om kravet på skriftliga 

överenskommelser vid samverkan, innebär en ambitionshöjning för verksamheterna som 

resulterar i ökade kostnader för Göteborgs stad. Enligt utredningens beräkning ska staten 

kompensera kommunerna med 430,7 miljoner kronor per år, på grund av ökade 

kostnader. Förslagen aktualiserar den kommunala finansieringsprincipen. Det belopp som 

kommuner eller regioner ska erhålla som ersättning för ny reglering ska fastställs i den 

pris- och volymnivå som gäller när förändringen träder i kraft. Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) har gjort en beräkning av det belopp som utredningen föreslagit att 

kommunerna ska erhålla och funnit beloppet för lågt. Myndigheten konstaterar att 

lönekostnaderna motsvarar 2019 års nivåer samt att semestertillägg inte finns med. Alltså 

behövs en uppräkning göras utifrån nuvarande löneläge samt kostnader för 

semestertillägg.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med dessa värderingar och här kan 

skolbiblioteken vara en resurs genom att böcker och olika medier kan utmana många 

stereotypa föreställningar.  

Skolbibliotekets bestånd behöver möta alla olika elevers behov. Under utredningens gång 

har barns åsikter beaktats. Enligt barnkonventionens artikel 2 har barn rätt till 

likabehandling och ickediskriminering och enligt bibliotekslagen ska biblioteken ägna 

särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att 

erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av information.  

Ett skolbibliotek kan bidra till både skönlitteratur och sakprosa på olika modersmål i 

skolan och blir på så sätt en resurs som har betydelse både för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling samt identitetsutveckling.  

Skolbibliotek kan även bidra till det kompensatoriska uppdraget genom att vara en lugn 

plats där elever kan få studiero och stöd av befintlig personal och därför vara av särskilt 

stor betydelse för elever som inte har tillgång till en lugn hemmiljö. 

 

Samverkan 
Tjänsteutlåtandet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG 2021-05-10. 

 

Bilagor 
1. Sammanfattning Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)  

2. SOU 2021:3 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har vidareremitterat Utbildningsdepartementets delbetänkande 

Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) till Utbildningsnämnden, övriga 

skolnämnder samt till Kulturnämnden. Utbildningsnämndens yttrande skall vara 

Stadsledningskontoret tillhanda senast 2021-05-19.   

 

Beskrivning av ärendet 
Delbetänkandet omfattar den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå 

åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek samt att utreda och föreslå åtgärder 

för att öka tillgången till skolbibliotek med fackutbildade bibliotekarier. I augusti 2021 

kommer utredningen att presentera förslag gällande den del av utredningen som omfattar 

läromedel i svensk skola. Direktiven angav bland annat att det ingick i uppdraget att: 

  

• föreslå hur det kan tydliggöras i skollagen (2010:800) vad en ändamålsenlig 

skolbiblioteksverksamhet ska omfatta,  

• kartlägga hur samverkan mellan skolbibliotek, folkbibliotek och den regionala 

biblioteksverksamheten ser ut och vid behov lämna förslag på hur denna 

samverkan kan utvecklas och stärkas, i syfte att bidra till högre kvalitet och 

kostnadseffektivitet 

• analysera om och i så fall hur digitala resurser kan skapa fungerande lösningar i 

form av exempelvis skolbibliotekariestöd på distans, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

 

I betänkandet lämnas flera förslag på bland annat författningsändringar och 

regeringsuppdrag. I ett antal frågor lämnas också mer allmänna bedömningar, utan förslag 

på särskilda regleringar eller myndighetsuppdrag. Utredningens betänkande är indelat i 

följande fyra områden, Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek, Tydliggöra 

former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet, Främja kompetensen inom 

skolbiblioteken och Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek.  

 

Förvaltningens bedömning 
Nedan följer betänkandets förslag och bedömningar samt utbildningsförvaltningens 

bedömningar kring de nämnda områdena. Numreringen av avsnitt följer utredningens 

numrering. 

 

4 Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek 

Det är inte i dagsläget varken i skollagen (2010:800) eller bibliotekslagen (2013:801) 

definierat vad en skolbiblioteksverksamhet ska omfatta. Utredningen konstaterar att 

skollagens nuvarande reglering, om tillgång till skolbibliotek, ger utrymme för flera 

tänkbara tolkningar och ger begränsad vägledning avseende verksamhetens innehåll 

vilket leder till en bristande likvärdighet. De åtgärder utredningen föreslår, för att stärka 

skolbiblioteken i syfte att ge elever likvärdig tillgång till ändamålsenlig 

skolbiblioteksverksamhet oavsett var verksamheten bedrivs och oavsett vilken huvudman 
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som ansvarar för den, är att i skollagen införa bestämmelser kring elevers tillgång, 

bemanning, skolbibliotekariernas utbildningsgrad, skolbibliotekens utformning och 

planer dessutom att i läroplanerna införa bestämmelser om rektors ansvar för att 

skolbibliotekets verksamhet används som del av undervisning samt att förordningen om 

stadsbidrag ändras. Därutöver ges ett antal bedömningar kring ledning och organisering. 

 

4.6.1 Utredningens förslag 

Utredning föreslår att i skollagen (2010:800) ska bestämmelser införas som anger att 

Elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna 

skolenheten. Om det finns särskilda skäl, får skolbiblioteksverksamheten i stället 

organiseras i samverkan med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan 

skolenhet. De särskilda skälen ska vara att skolbiblioteket eller folkbiblioteket ligger i 

skolans direkta närhet eller att elevantalet är så litet att det inte är rimligt att bedriva 

skolbiblioteksverksamhet på den egna enheten.  

I dag framgår det av 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) att eleverna i ovanstående 

skolformer ska ha tillgång till skolbibliotek. Vad som avses med ”tillgång till 

skolbibliotek” är inte vidare definierat och utredningen föreslår därför en reglering som 

innebär att eleverna i första hand ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna 

skolenheten. 
Förvaltningens bedömning: Förvaltningen delar utredningens bedömning att det är av 

vikt att elever erbjuds likvärdig tillgång till ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet. 

Förvaltningen anser att utredningens förslag är skriven ur ett grundskoleperspektiv och att 

det därför är svårt att ta ställning till förslaget i dess nuvarande form. Flera av 

utbildningsförvaltningens gymnasieskolor är stora och innehåller som mest sex 

skolenheter och ett antal av gymnasieskolorna ligger samlade lokalt inom ett 

gymnasieområde med tillgång till ett gemensamt ändamålsenligt skolbibliotek. I 

Göteborg har enstaka fristående gymnasieskolor ingått avtal med 

utbildningsförvaltningen om att få använda skolbibliotekens tjänster för sina elevers 

räkning. Förvaltningen tar inte ställning till förslaget. 

 

Utredning föreslår att i skollagen (2010:800) ska bestämmelser införas som anger att  

Skolbiblioteken ska vara bemannade.  

Dagens reglering om skolbibliotek anger inte krav på att dessa ska vara bemannade. 

Utredningen preciserar inte i vilken grad skolbibliotek behöver vara bemannade, eftersom 

bemanningsgraden kan påverkas av flera faktorer, utan lämnar detta resonemang till 

Skolverket att utveckla i de allmänna råd om skolbibliotek som enligt förslaget ska tas 

fram av myndigheten. 

Förvaltningens bedömning: Av Utbildningsförvaltningens skolbibliotek är idag alla 

utom två bemannade under hela skoldagen men bemanningsgraden skiljer sig åt. Totalt är 

det sexton tjänster varav tretton är bibliotekarier och tre är biblioteksassistenter. 

Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag.  

 

Utredning föreslår att i skollagen (2010:800) införa bestämmelser som anger att  

Varje huvudman ska sträva efter att för skolbiblioteksverksamheten anställa 

skolbibliotekarier som i första hand har en examen inom biblioteks- och 

informationsvetenskap eller i andra hand annan relevant examen.  
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Utredningen framför att annan relevant examen kan innefatta lärarexamen, men slår fast 

att praxis får etableras avseende vilka övriga examina som kan anses relevanta. I nuläget 

saknas reglering av vilken utbildning skolbibliotekets personal bör ha. Utredningen 

konstaterar att bemanning av skolbibliotek med kvalificerad skolbibliotekarie är en 

framgångsfaktor. I utredningen framkommer också att fackutbildade bibliotekarier är ett 

bristyrke som det på många håll är svårt att rekrytera. 

Förvaltningens bedömning: Inom utbildningsförvaltningen används befattningen 

bibliotekarie enbart för personal med examen i biblioteks- och informationsvetenskap. 

Övrig personal som arbetar i skolbiblioteken benämns lärare eller biblioteksassistent. 

Inom förvaltningens skolbiblioteksverksamhet upplevs det inte vara några svårigheter att 

rekrytera bibliotekarier med examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Dock 

innebär nuvarande avsaknad av reglering att det inte finns utbildade bibliotekarier på 

samtliga gymnasieskolor, då bibliotekarier ibland ersätts av lärare. Utifrån detta 

perspektiv ser förvaltningen en risk att den föreslagna formuleringen som möjliggör att i 

andra hand anställa personal med annan examen kan medföra att färre fackutbildade 

bibliotekarier tillsätts. Förvaltningen välkomnar en tydligare reglering av examen för 

skolbibliotekarier, och tillstyrker utredningens förslag, med önskemål om en starkare 

skrivning kring att anställa fackutbildade bibliotekarier. 

  

Utredningen föreslår att i skollagen (2010:800) införa bestämmelser som anger att 

Skolbibliotek ska främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. 

Skolbibliotek ska utformas som en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av 

digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och som ställs 

till elevernas och lärarnas förfogande.  

Nuvarande lagstiftning reglerar inte skolbibliotekens syfte och uppdrag. Utredningen 

konstaterar att skolbibliotek på gymnasieskolan tenderar att prioritera elevers medie- och 

informationskunnighet framför läsande, och uttrycker en förhoppning om att det 

formulerade syftet ska stärka arbetet även kring elevers läsande. 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen välkomnar det förtydligande av 

syfte och uppdrag som förslaget innebär. Förvaltningens skolbibliotekarier lyfter fram att 

ett viktigt uppdrag för gymnasiebibliotek är att förbereda eleverna för universitet- och 

högskolestudier, och betonar särskilt det positiva i användningen av begreppet medie- och 

informationskunnighet (MIK). Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag. 

 

Utredaren föreslår att det i skollagen (2010:800) ska införas bestämmelser som anger att 

Varje skolhuvudman ska anta skolbiblioteksplaner för sin skolbiblioteksverksamhet. 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och regioner redan idag anta 

biblioteksplaner för den biblioteksverksamhet som de bedriver, inklusive för 

skolbiblioteksverksamhet. Enskilda och statliga skolhuvudmän omfattas inte av denna 

reglering om biblioteksplaner. Utredningen föreslår att alla skolhuvudmän, även enskilda, 

ska anta skolbiblioteksplaner. Skolbiblioteksplanen ska för kommunala skolor även 

fortsättningsvis kunna vara en del av den kommunala biblioteksplanen. 

Förvaltningens bedömning: En biblioteksplan, som kopplas till det systematiska 

kvalitetsarbetet, kan spela en väsentlig roll i uppföljningen, analysen och utvecklingen av 

skolbiblioteksverksamheten. Förvaltningen instämmer med utredningen om att även 

enskilda och statliga skolhuvudmän ska omfattas av regleringen om biblioteksplaner och 

tillstyrker förslaget. 
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Utredningen föreslår att i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för 

gymnasieskolan samt i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för 

gymnasiesärskolan införa bestämmelser som anger att  

Rektor har ansvar för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i 

undervisningen för att främja elevernas läsande och medie- och 

informationskunnighet och för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier 

och lärare.  

Samma bestämmelser föreslås införas i läroplaner för grundskolan. Utredningen 

konstaterar att skolbibliotekens verksamhet enligt skollagen definieras som en del av 

utbildningen, och att detta innebär att de bör ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete.  

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen välkomnar förslaget då rektor är 

central för att förankra skolbiblioteksverksamheten och möjliggöra samverkan mellan 

lärare och skolbibliotekarier. I nuläget varierar det i vilken grad av sådan samverkan sker 

på förvaltningens skolor. Förvaltningen erfar att det fungerar mycket väl på de skolor där 

skolbibliotekets personal är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Även om 

utredningen slår fast att skolbibliotekens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet 

redan omfattas av skollagen föreslår förvaltningen att detta förtydligas ytterligare. 

Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag, med önskemål om ett tillägg i form av en 

tydligare skrivning kring skolbibliotekens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Utredningen föreslår att i förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek ska 

bestämmelser införas som anger följande, En förutsättning för att kommuner ska få del 

av inköpsstöd från Kulturrådet ska vara att inte bara folkbibliotek utan även 

skolbibliotek belägna i kommunen får del av bidraget.  

Kulturrådet fördelar stadsbidraget, det så kallade inköpsstödet, som syftar till att förbättra 

tillgången på litteratur på folk- och skolbiblioteken. Enligt utredningen finns det en 

tendens att inköpsstödet främst kommer folkbibliotek till del, vilket innebär att 

skolbibliotekens behov av böcker och andra medier inte alltid tillgodoses. 

Förvaltningens bedömning: Göteborgs stad ansöker årligen om stadsbidraget 

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek av Kulturrådet. Ansökan görs sedan år 2020 för 

hela staden av Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen får del av statsbidraget 

för att utveckla beståndet på skolbiblioteken. Förvaltningen tillstyrker förslaget. 

 

Utredningen föreslår att Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att utarbeta allmänna 

råd om skolbibliotek och revidera allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete. 

Utredningen konstaterar att det finns behov av ytterligare stöd och vägledning för hur 

man på skolenhets- respektive skolhuvudmannanivå bör organisera och styra 

skolbiblioteksverksamheten så att den blir ändamålsenlig. Allmänna råd föreslås innefatta 

till exempel bemanning, skolbibliotekets bestånd, samordning av lärare och 

skolbibliotekspersonal samt utformning av biblioteksplaner. Revidering av de allmänna 

råden om systematiskt kvalitetsarbete syftar till att tydliggöra och stärka skolbibliotekens 

roll i skolans systematiska kvalitetsarbete samt utvärdering och uppföljning av 

verksamheten. 

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag. 

 

Utredningen föreslår att Regeringen ska tillsätta en statlig utredning som ska utreda om 

krav på tillgång till bibliotek i förskolan och i den kommunala vuxenutbildningen bör 
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införas. I utredningens direktiv ingår ej att kartlägga barns och elevers tillgång till 

biblioteksverksamheter inom dessa skolformer, dock har det under utredningens gång 

blivit tydligt att det vore rimligt att reglera krav på tillgång till ändamålsenlig 

biblioteksverksamhet även här. 

Förvaltningen bedömning: Förvaltningen är positiv till utredningens intentioner men tar 

inte ställning kring förslaget. 

 

4.6.2 Utredningens bedömningar 

Utredningen bedömer att Rektor bör vara chef över skolbibliotekarier.  Anledningar som 

förs fram är att det möjliggör för skolbiblioteket att bli en naturlig del av den pedagogiska 

verksamheten, underlättar samverkan i det systematiska kvalitetsarbetet, att rektor får 

insyn i skolbibliotekets verksamhet samt kan påverka arbetstid för skolbibliotekarierna, 

och därmed underlätta samverkan med lärarna. 

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen anser att utredningens bedömning är skriven 

ur ett grundskoleperspektiv och att det därför är svårt att ta ställning till den i dess 

nuvarande form. I utbildningsförvaltningen har fyra av totalt sexton bibliotekarier och 

biblioteksassistenter rektor som chef. Övriga rapporterar till verksamhetschef, gruppchef 

eller bibliotekschef. Som tidigare påtalats har förvaltningen flera stora gymnasieskolor 

som innefattar många skolenheter och rektorer, och väl fungerande skolbibliotek som är 

knutet till flera skolor. I de fall skolbiblioteket finns i skolans lokaler är förvaltningen 

positiv till att en rektor är chef, för att uppnå de fördelar som utredningen framför. Dock i 

de fall biblioteket ligger utanför skolans område, och speciellt om biblioteket arbetar med 

flera skolor, blir det inte en optimal organisation. Förvaltningens större skolbibliotek leds 

av en bibliotekschef, som i sin tur rapporterar till utbildningschef. Förvaltningen kan se 

en vinst i att bibliotekspersonal under dessa förutsättningar är organiserade under en mer 

övergripande chef än rektor. Förvaltningen tar inte ställning till bedömningen. 

 

Utredningen bedömer att Skolhuvudmän bör utse en eller flera 

skolbibliotekssamordnare på huvudmannanivå. Enligt utredningen kan 

skolbibliotekssamordnaren bidra till att sprida kunskap om läsfrämjande aktiviteter och 

medie- och informationskunnighet, hålla i nätverk, anordna kompetensutveckling och 

delta i rekryteringar. 

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen ser positivt på bedömningen, då det skulle 

bidra till att säkerställa likvärdigheten i verksamheten på förvaltningens skolor. 

Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

 

Utredningen bedömer att Det bör finnas en planering för hur elevers dagliga behov av 

medier ska tillgodoses, i de fall när skolbiblioteksverksamhet organiseras genom 

samverkan med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. 

Utredningen beskriver vikten av att tillgodose elevers dagliga behov genom tillgång till 

skönlitteratur, sakprosa och digitala medier för att främja elevers läsande och medie- och 

informationskunnighet. Exempel på hur detta kan lösas är ett bokrum eller en bokbuss.  

Förvaltningens bedömning: Även här uppfattar förvaltningen att utredningen till stor 

del är skriven ur ett grundskoleperspektiv. Gymnasieelever är i mycket större 

utsträckning rörliga även utanför skolans område, och kan självständigt nyttja 

skolbibliotekets resurser även då det inte ligger i skolans lokaler. Dock framför 
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förvaltningens skolbibliotekarier att den planering utredningen rekommenderar bör göras 

på alla skolor och skolbibliotek, för att säkerställa att elevers dagliga behov av medier 

tillgodoses. Förvaltningen delar utredningens bedömning, med tillägget att denna 

planering bör finnas oavsett skolbibliotekets placering. 

 

Utredningen bedömer att Om det införs ett statligt sektorsbidrag enligt vad som föreslås 

i betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 

resurstilldelning (SOU 2020:28) bör regeringen tydliggöra att insatser i skolbiblioteket 

kan finansieras genom detta bidrag. Om utformning och konsekvenser av ett större 

statligt sektorsbidrag utreds vidare, som föreslagits, bör utgångspunkten vara att 

skolbiblioteket ska ingå i detta bidrag. 

Förvaltningens bedömning: Utbildningsförvaltningen tar inte ställning kring 

utredningens bedömning men påpekar att det är problematiskt att ta medel från riktade 

bidrag då kommuner riskerar att belastas av minskningen i form av ofinansierade 

omkostnader.  

 

 

5 Tydliggöra former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet 

Enligt utredningen finns det stora variationer i hur det fungerar när 

skolbiblioteksverksamhet organiseras genom samverkan. I vissa fall fungerar samverkan 

väl, medan det i andra fall fungerar så bristfälligt att elevernas bildning och utbildning 

påverkas negativt. Utredningen föreslår lagstiftning när det gäller samverkan mellan 

skolbiblioteksverksamhet och folkbibliotek samt kring skolbiblioteksverksamhet som 

organiseras i samverkan med ett annat skolbibliotek.  

 

5.7.1 Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att i skollagen (2010:800) införa bestämmelser som anger att  

En skolhuvudman får, om det finns särskilda skäl, organisera 

skolbiblioteksverksamhet i samverkan med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek 

på en annan skolenhet. Utredningen slår fast att formerna för sådan samverkan i nuläget 

varierar stort, men främst sker av organisatoriska och ekonomiska skäl. Utredningen 

beskriver både utmaningar och fördelar med att kombinera skol- och folkbibliotek. 

Utredningen anger som giltiga särskilda skäl att skolbiblioteket eller folkbiblioteket ligger 

i skolans direkta närhet eller att elevantalet är så litet att det inte är rimligt att bedriva 

skolbiblioteksverksamhet på den egna enheten.  

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen har ett skolbibliotek som kombineras med ett 

folkbibliotek. Detta bibliotek fungerar väl i sina dubbla uppdrag, med dedikerad personal 

för respektive verksamhet. Dock finns det utmaningar i gränsdragningen mellan 

skolbibliotek och folkbibliotek, till exempel i relation till fristående gymnasieskolor som 

inte tecknat avtal men ändå nyttjar biblioteket. Utifrån den variation av verksamheter och 

förutsättningar som lagförslaget ska innefatta ser förvaltningen positivt på möjligheten att 

till fortsatt samverkan mellan skol- och folkbibliotek. De särskilda skäl som anges 

uppfattar förvaltningen är skrivna utifrån grundskole- samt glesbygdsperspektiv, och 

förvaltningen önskar ett tillägg till de särskilda skälen som möjliggör att även andra 

former av väl fungerande skolbiblioteksverksamhet i samverkan med folkbibliotek 

omfattas. Förvaltningen tillstyrker delvis utredningens förslag, men är kritisk till 

nuvarande definition av särskilda skäl. 
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Utredningen föreslår att i skollagen (2010:800) införa bestämmelser som anger att 

Samverkan med ett folkbibliotek, eller med en skolenhet inom en annan 

skolhuvudmans organisation, ska regleras i en skriftlig överenskommelse som ska ange 

följande: Parterna, den eller de skolenheter överenskommelsen avser, skälet till 

överenskommelsen samt dess innehåll och omfattning. Utredningen betonar vikten av 

att tydliggöra ansvarsfördelning vid denna form av samverkan.  

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen är positiv till utredningens förslag, och vill 

betona att det även är av vikt att sådana avtal regelbundet uppdateras och ses över, då 

verksamheternas förutsättningar kan förändras. Förvaltningen tillstyrker utredningens 

förslag. 

 

Utredningen föreslår att i skollagen (2010:800) införa bestämmelser som anger att en 

sådan skriftlig överenskommelse som avses i ovanstående punkt ska anmälas till 

Kungliga biblioteket. Syftet framförs vara att stärka statens kunskap om hur 

skolbiblioteksverksamheter i landet organiseras genom samverkan. 

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen ser positivt på att stärka statens kunskap 

kring samverkansvinster inom skolbiblioteksverksamheter, och tillstyrker förslaget. 

 

Utredningen föreslår att Bibliotekslagen (2013:801) ska ange att den regionala 

biblioteksverksamheten i sitt arbete även ska främja de skolbibliotek som är verksamma 

i länet när det är lämpligt. För detta ändamål ska medel tillföras 

Kultursamverkansmodellen. Förslaget innebär ett förtydligande av den regionala 

biblioteksverksamhetens roll, i enlighet med vad regeringen uttalat i förarbetena till 

bibliotekslagen. Förslaget ligger också i linje med den reglering i bibliotekslagen som 

gällde fram till år 2014 som då enligt utredningen uttryckligen angav att den regionala 

biblioteksverksamheten i sitt arbete även ska främja skolbiblioteksverksamhet när det är 

lämpligt. Den regionala biblioteksverksamheten finansieras till stor del genom 

kultursamverkansmodellen (2010:1919). Modellen, som är av central betydelse för 

samverkan mellan skolbibliotek och regional biblioteksverksamhet, behöver enligt 

utredningen tillföras utökade medel så att samarbeten mellan den regionala 

biblioteksverksamheten och skolbiblioteken kan utvecklas utan risk för att detta sker på 

bekostnad av övriga områden som finansieras genom kultursamverkansmodellen. 

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag. 

 

5.7.2 Utredningens bedömningar 

Utredningen bedömer att Skolverket bör i allmänna råd om skolbibliotek klargöra vad 

som kännetecknar ändamålsenlig samverkan om skolbiblioteksverksamhet.  

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

 

Utredningen bedömer att Skolverket bör sprida kunskap om hur 

skolbiblioteksverksamhet kan stärkas genom samarbete.  

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

 



 

 

Göteborgs Stad Utbildning, tjänsteutlåtande 10 (12) 

Utredningens bedömning om att rektor bör vara chef över skolbibliotekarier, gäller 

även bibliotekarier som ansvarar för skolbiblioteksverksamhet som organiseras i 

samverkan med ett folkbibliotek. Skälet för detta framförs vara att stärka möjligheterna 

att skapa goda förutsättningar för samarbete. Utredningen konstaterar att utmaningarna 

med att samverka med folkbibliotek för skolbiblioteksverksamhet ökar då 

bibliotekarierna vid folkbiblioteket inte har rektor som chef.  

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen anser att utredningens bedömning är skriven 

ur ett grundskoleperspektiv och att det därför är svårt att ta ställning till den i dess 

nuvarande form. I utbildningsförvaltningens skolbiblioteksverksamhet skulle det inte vara 

organisatoriskt gynnsamt om en rektor var chef över de skolbibliotekarier som arbetar på 

det kombinerade skol- och folkbiblioteket. Förvaltningen tar inte ställning till 

bedömningen. 

 

6 Främja kompetensen inom skolbiblioteken 

För att främja kompetensen inom skolbiblioteken föreslår utredningen ökat antal 

utbildningsplatser, en forskarskola samt ett samarbete mellan lärarutbildningen och 

biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningarna för att komma till rätta med 

rekryteringsbehovet av skolbibliotekarier och kompetens bland personal i skolbiblioteket.  

 

6.6.1 Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att Regeringen ska utöka antalet utbildningsplatser inom 

biblioteks- och informationsvetenskap. Utredningen påtalar att skolbibliotekarier kan 

spela en avgörande roll för elevers bildning och utbildning och att det därför är av stor 

vikt att skolhuvudmän har möjlighet att rekrytera skickliga skolbibliotekarier och detta 

förutsätter att ett större antal personer utbildas inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. Utredarna föreslår en ökning av utbildningsplatser med nästan 20 

procent, vilket innebär, fullt utbyggt, 100 nya utbildningsplatser. 

Förvaltningens bedömning: De av utredningen föreslagna författningsförslagen leder 

till ökat krav på bemanning således behöver staten även ta ansvar för skolhuvudmännens 

möjligheter till att rekrytera utbildad personal. Förvaltningen tillstyrker utredningens 

förslag. 

 

Utredningen föreslår att Regeringen ska ge Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa en 

forskarskola inom biblioteks- och informationsvetenskap. Utredningen bedömer att en 

forskarskola kan stärka biblioteksforskningen och förbättra universitetens och 

högskolornas möjligheter att rekrytera undervisande personal med rätt kompetens till 

utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag. 

 

Utredningen föreslår att Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att svara för 

uppdragsutbildningen Vidareutbildning av lärare för skolbiblioteksverksamhet, VALS 

(60 högskolepoäng), med tillhörande statsbidrag. Utbildningen föreslås vara en tillfällig 

insats som syftar till att stärka utbildningsnivån bland lärare som arbetar i skolbibliotek. 

Den kan inte likställas med andra högskoleutbildningar inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. Utredningen påpekar vidare att det är väsentligt att det stora 

flertalet av skolbibliotekarierna har en längre utbildning inom biblioteks- och 
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informationsvetenskap, både för kvaliteten på skolbiblioteksverksamheten och för 

bibliotekarieprofessionens status. 

Förvaltningens bedömning: Förvaltningens skolbibliotekarier påtalar att det redan finns 

en påbyggnadsutbildning om 120 högskolepoäng i biblioteks- och informationsvetenskap 

för att vidareutbilda sig. Förvaltningen ställer sig frågande till den föreslagna kortare 

utbildningen, då den inte leder till examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Risk 

finns att den leder till en yrkeskategori i skolbiblioteken som trots utbildning inte är 

fullvärdiga bibliotekarier, vilket kan leda till otydligheter i uppdrag, mandat och 

kompetens. Förvaltningen avstyrker förslaget i dess nuvarande lydelse. 

 

Utredningen föreslår att Regeringen ska ge Nationellt centrum för språk-, läs- och 

skrivutveckling vid Skolverket ett utvidgat uppdrag avseende skolbibliotek. Centrumet 

ska också få en ny benämning. Utredningen bedömer att ett utvidgat uppdrag ger 

Skolverket förutsättningar för ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete med 

skolbiblioteksfrågor som ligger i linje med ett annat av utredningens förslag nämligen att 

regelbundet presentera en nationell lägesbeskrivning avseende skolbibliotek. I samband 

med det utvidgade uppdraget förslås centrumet byta namn till Nationellt centrum för 

språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek. 

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen tillstyrker förslaget. 

 

6.6.2 Utredningens bedömningar 

Utredningen bedömer att Lärarutbildningarna och utbildningarna inom biblioteks- och 

informationsvetenskap bör sträva efter att samarbeta med varandra.  

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

 

Utredningen bedömer att Lärarutbildningarna bör sträva efter att lärarstudenterna får 

en ökad förståelse för hur samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare kan fungera 

på ett ändamålsenligt sätt. Universitetskanslersämbetet bör i samband med granskning 

av lärarutbildningar utvärdera hur dessa förbereder lärarstudenter för ett samarbete 

med skolbibliotekarier. 

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen delar utredningens bedömning. 

 

7 Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek 

Utredningen konstaterar att skolbiblioteksstatistiken behöver utvecklas eftersom en 

tillförlitlig statistik om skolbibliotek är en förutsättning för att staten och huvudmän för 

skolor ska kunna fatta välinformerade beslut om skolbiblioteksverksamheten. 

Uppgifterna behövs för att beräkna säkra nyckeltal, vilket påverkar möjligheten att 

synliggöra trender och utvecklingsområden både på lokal och nationell nivå. 

 

7.4.1 Utredningens förslag 

Utredningen föreslår att Regeringen ska ge Kungliga biblioteket och Skolverket i 

uppdrag att tillsammans genomföra ett tidsbegränsat utvecklingsarbete avseende den 

officiella biblioteksstatistiken.  

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen tillstyrker förslaget då det sannolikt kommer 

att öka statistikens användbarhet. 
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Utredningen föreslår att Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att regelbundet 

presentera en nationell lägesbeskrivning avseende skolbibliotek. Lägesbeskrivningen 

ska även omfatta förskolan och den kommunala vuxenutbildningen.  

Förvaltningens bedömning: En nationell lägesbeskrivning möjliggör en uppföljning av 

skolbiblioteksverksamheten hos samtliga huvudmän. Förvaltningen tillstyrker förslaget. 

 

Utredningen föreslår att Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att se över 

föreskrifterna (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom 

skolväsendet, så att skolbibliotekarier redovisas som pedagogisk personal. I dag 

föreskriver Skolverket att skolhuvudmännen ska redovisa sina kostnader för 

skolbibliotekariers löner som del av sina kostnader för lärverktyg. Utredningen finner 

detta ologiskt eftersom skolbibliotekarier i stor utsträckning har pedagogiska uppgifter 

och konsekvensen blir att skolbibliotekets personalkostnader blir osynliga. 

Förvaltningens bedömning: Skolverkets statistik är en del av Skolverkets nationella 

uppföljningssystem, vars samlade syfte är att ge en samlad bild av skolenheternas 

verksamhet och att utgöra ett underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och 

lokal nivå. Förvaltningen ser det som önskvärt att redovisa skolbibliotekarier som egen 

profession, och inte som i föreslaget pedagogisk personal, eftersom kvaliteten på 

statistiken blir bättre och att analysmöjligheterna ökar. Förvaltningen delar utredningens 

bedömning men föreslår en tydligare redovisning av personalkategorin skolbibliotekarie. 

 

Utredningen föreslår att Förordningen (2015:195) om ett nationellt informationssystem 

för skolväsendet ska ändras så att systemet även innehåller uppgift om tillgång till 

skolbibliotek på varje skolenhet i specialskolan och sameskolan. 

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen tar inte ställning till förslaget. 

 

 

 

Tomas Berndtsson 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-05-24 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss - 
Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 
2021:3)  

§ 122, 0268/21 

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker Utbildningsdepartementets förslag i Skolbibliotek för 

bildning och utbildning (SOU 2021:3). Delbetänkande av Utredningen om 

stärkta skolbibliotek och läromedel. 

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande.  

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handlingar 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-04.  

Yttrande från (Fi), (V) och (MP) 2021-05-24.   

Yrkanden 
Under överläggningarna i ärendet yrkar Mariya Voyvodova (S) för (S) bifall till 

förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kultur 
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Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-05-24 
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Dag för justering 

2021-05-24 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Thereze Almström 

 



 

 
Yttrande Fi, V, Mp 

Kulturnämnden 
  
 

Yttrande angående – 9 Yttrande till KS 
Utbildningsdepartementets remiss Skolbibliotek bildning 
utbildning 

  
Vi i rödgrönrosa vill genom detta yttrande uttrycka vår oro för skolbibliotekens ställning i 
staden. Vi tar avstamp i Grundskoleförvaltningens nulägesbeskrivning 2019:      

En generell bild av skolorna i staden är att många skolbibliotek tenderat att 
nästintill avvecklas under en längre tid. Detta genom att verksamheten prioriterats 
lägre och lägre med åren i förhållande till skolans övriga verksamhet (2020-05-12, 
s. 12). 

Det går inte nog att poängtera hur viktigt det är att staden tar ett samlat och gemensamt krafttag 
kring skolbiblioteksverksamhet. 

Rödgrönrosa ser positivt på delbetänkandet och förvaltningens tjänsteutlåtande att tillstyrka 
utredningens förslag. Vad som inte framgår av Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande är den 
bedrövliga situationen i staden avseende skolbiblioteksverksamhet och skolbibliotekarier. I 
Grundskoleförvaltningens nulägesbeskrivning 2019 används Malmö som jämförande exempel. 
Där konstateras att på Malmös 73 grundskolor har 73 procent av skolbiblioteken bemanning på 
minst halvtid. I Göteborgs stad är motsvarande siffra 15 procent. 2019 arbetade i Malmö 30 
professionellt utbildade skolbibliotekarier (nu är de 35), i Göteborgs stad fanns det endast nio. 
De senaste siffrorna visar alltså att det finns nio skolbibliotekarier på Göteborgs stads 242 
skolor. Det innebär att tills alla dessa skolor anställer skolbibliotekarier, behöver alla inblandade 
förvaltningar stötta upp i syfte att ge stadens elever likvärdig tillgång till skolbibliotek och 
bibliotekarier i enlighet med både skollag och bibliotekslag. 

Vi är medvetna om att det är, och borde vara, Grundskoleförvaltningens uppdrag. Men det är 
ett uppdrag som under många år inte uppfyllts i Göteborg. Därför ligger vi nu efter. Vi följer 
inte lagen idag och vi kommer inte ha möjlighet att uppfylla lagen så som den föreslås se ut 
2022. Lösningen är självklart inte att minska elevernas likvärdiga tillgång till skol- och 
folkbibliotek. Vad lösningen är lämnar vi däremot till förvaltningarna att reda ut. Till dess anser 
Rödgrönrosa att vi behöver hjälpas åt. Även om det organisatoriskt ligger på andra förvaltningar 
än Kulturförvaltningen är det här den största kompetensen kring biblioteksverksamhet finns. 



Kulturförvaltningen har ca 200 bibliotekarier som på ett eller annat sätt säkerligen kan bistå 
stadens fåtal skolbibliotekarier till dess att fler anställs.   

Rödgrönrosa vill skicka med några kommentarer till Kommunstyrelsen avseende punkterna 
samordning, samverkan och skolbiblioteksplaner. I samlad forskning om skolbibliotekens roll 
för elevers lärande framkommer samarbete som en av grundpelarna för att få till en fungerande 
skolbiblioteksverksamhet. Samarbete är framförallt betydelsefullt mellan bibliotekarien och 
skolans övriga pedagoger. Men det handlar också om samarbete med ledning, föräldrar, skolans 
övriga aktörer och inte minst på ett organisatoriskt plan. Ofta agerar skolbibliotekarien i ett 
vakuum och få känner till hens roll, arbetsuppgifter och funktion. Ett ökat samarbete över 
professionsgränser och organisatoriska gränsdragningar ökar möjligheten för att fler ska kunna 
bidra till ändamålsenliga skolbibliotek. 

Samordning 

Vi tycker att utredningens förslag om skolbibliotekssamordning är bra och vill poängtera att en 
sådan funktion redan finns i staden i form av Skolbibliotekscentralen under 
Grundskolenämnden. Det skulle gagna stadens elever om större samverkan skedde mellan 
Skolbibliotekscentralen och de tre berörda förvaltningarna: Grundskolförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och Kulturförvaltningen. Detta är ett sätt för Göteborgs stad att 
uppfylla utredningens förslag om skolbibliotekssamordning. 

Samverkan 

Utbildningsförvaltningens Center för skolutveckling konstaterar i sin nulägesrapport att 
samverkan kring samtliga perspektiv på skolbiblioteksverksamhet behövs för att stadens elever 
ska få likvärdig tillgång (2020-02-07, s. 49). Kulturförvaltningens tillstyrker utredningens 
förslag om samverkan men poängterar att ”det kommer bli svårt att i framtiden ingå 
samverkansavtal med skolor i Göteborg som inte själva kan erbjuda skolbiblioteksverksamhet.” 
Såklart går det inte att skriva avtal med alla skolor. Men alla skolor kommer inte heller att 
behöva ett avtal, eller vara intresserade av att teckna ett. Rödgrönrosa delar inte förvaltningens 
bedömning att det inte går att ingå samverkansavtal med de skolor som har intresse. 

Rödgrönrosa vill poängtera att målet måste vara att ALLA skolor i Göteborgs stad erbjuder sina 
elever skolbiblioteksverksamhet. På små skolor kommer det dock bli svårt att på kort tid ordna 
det. Därför finns poänger med att hjälpas åt. Ett sätt är att låta eleverna komma till 
områdesbiblioteken för att låna. Ett annat är att arbeta med depositioner. Ett tredje är att anta 
skolbibliotekscentralens förslag om att utgå från den nya organisationen med skolområden för 
att lösa bemanningen på små skolor. Därför finns det anledning för förvaltningen att bidra i 
större utsträckning. 

Skolbiblioteksplaner 

Skolbiblioteken i Göteborgs stad har länge halkat efter. Det är därför angeläget att skolornas 
biblioteksverksamhet blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet genom att 
skolbiblioteksplaner antas vid varje skolenhet. Då dessa planer vanligen skrivs av skolans 



bibliotekarie - och de flesta skolor i Göteborgs stad saknar sådan - kan det vara ett utmärkt 
tillfälle för Kulturförvaltningen av bidra med kompetenser och stöttning till skolorna. De nya 
skolbiblioteksplanerna kan också skrivas med stöd i stadens övergripande skolbiblioteksplan 
framtagen av Skolbibliotekscentralen. Det är därför angeläget att en fungerande samverkan 
finns mellan Skolbibliotekscentralen och berörda förvaltningar. 

Rödgrönrosa vill poängtera betydelsen av att skolorna skapar egna biblioteksplaner mot 
bakgrund av att Kulturnämndens biblioteksplan endast är övergripande och inte kan täcka in 
varje skolas verksamhet och utveckling. Att anta skolbiblioteksplaner ligger i linje med 
Bibliotekslag (2013:801) 17 §. Det är därför olyckligt att Grundskolenämnden avstyrker 
utredningens förslag om att varje huvudman ska anta skolbiblioteksplaner för sin verksamhet, 
och positivt om Kulturnämnden tillstyrker förslaget.   
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
från Utbildningsdepartementet – Skolbibliotek 
för bildning och utbildning (SOU 2021:3). 
Delbetänkande av Utredningen om stärkta 
skolbibliotek och läromedel 

Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker Utbildningsdepartementets förslag i Skolbibliotek för 

bildning och utbildning (SOU 2021:3). Delbetänkande av Utredningen om 

stärkta skolbibliotek och läromedel. 

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande.  

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från grundskolenämnden, utbildningsnämnden 

samt kulturnämnden över Utbildningsdepartementets remiss Skolbibliotek för bildning 

och utbildning (SOU 2021:3) Delbetänkande av Utredningen om stärkta skolbibliotek 

och läromedel.  

Förvaltningen anser att utredningen är väl genomarbetat och tar sin utgångspunkt i att alla 

elever ska få en likvärdig tillgång till skolbibliotek. Utredningen har också utgått från 

flera grundläggande rättigheter i FN:s barnkonvention. Vidare har utredningen utgått från 

relevant och aktuell forskning och man har problematiserat kommunernas och enskilda 

huvudmäns utmaningar i att bedriva skolbiblioteksverksamhet beroende på vilka 

förutsättningar som finns.   

Förvaltningen ställer sig generellt positiv till utredningens förslag och menar att det är en 

välkommen förbättring och förtydligande av skolbibliotekens uppdrag och organisering. 

Förvaltningen anser att det är viktigt att skolbibliotekens och folkbibliotekens olika 

uppdrag synliggörs och att de båda uppdragen tillsammans kan bidra till läsfrämjande och 

media- och informationskunnighet i samhället.   

Kultur 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-05-04 

Diarienummer 0268/21 

 

Handläggare 

Annelie Eriksson  

Telefon: 031 - 368 32 76 

E-post: annelie.eriksson@kultur.goteborg.se 

 

Helena Jannert 

Telefon: 031 - 365 80 10 

E-post: helena.jannert@kultur.goteborg.se 
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Kulturförvaltningen har i sitt yttrande avgränsat sina synpunkter till att först och främst 

röra förslag till förändringar i biblioteks- respektive skollagen, övergripande mål och 

ansvar för rektor gällande skolbiblioteken, skolors samverkan med skolbibliotek eller 

folkbibliotek, samt förordning om statsbidrag till folkbibliotek. Konkreta synpunkter 

lämnas kring ansvar och fördelning av statsbidrag, folkbibliotekens svårigheter att ingå 

överenskommelser med enskilda skolhuvudmän, samt dito gällande att ställa litteratur till 

förfogande för skolbiblioteken i Göteborgs Stad.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kulturnämnden ansvarar för att administrera och samordna riktade statsbidrag, däribland 

Kulturrådets inköpsstöd vilket används till läsfrämjande insatser med bokgåvor som 

delats ut till barn och unga oavsett skolform, t ex Årskurs 3-boken, Värsta boken. Stödet 

går också till läsfrämjande satsningar på skolbiblioteken. I Göteborgs Stad är 

fördelningen av inköpsstödet komplext på grund av ett stort antal huvudmän då det finns 

många enskilda skolor i staden.  

Förvaltningen förordar att man i kommunerna fortsatt delar på ansvaret för inköpsstödet 

genom att dialog förs så att varken skolbibliotek eller folkbibliotek drar ner på sin del av 

finansieringen i samband med ansökan hos Kulturrådet. Det viktiga är att inköpsstödet 

bidrar till att barn och unga får en förbättrad tillgång till litteratur även fortsättningsvis. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Utredningen belyser att det finns stora fördelar med att en skolbibliotekarie finns på 

skolan under större delen av skoldagen. Det underlättar samarbetet med lärarna och det 

ger goda förutsättningar för skolbibliotekarien att bygga relationer med eleverna och att 

på olika sätt bidra till skolornas värdegrunds- och trygghetsarbete. 

Utredningen föreslår vidare att skolbiblioteken också ska bidra till att främja elevernas 

medie- och informationskunnighet. Förmågan att finna, analysera, kritiskt värdera och 

skapa information i olika medier och sammanhang är central och något förvaltningen 

bedömer är av stor vikt ur en social dimension. Liksom läsförståelse är medie- och 

informationskunnighet en förmåga som är väsentlig för elevers möjligheter att fungera 

som samhällsmedborgare och att delta i det demokratiska samtalet samt för 

kunskapsutvecklingen i skolans alla ämnen. 

Utredarna har i arbetsprocessen strävat efter att inhämta barns perspektiv, i enlighet med 

barnets rätt att bli hörd (FN:s barnkonvention artikel 12). Barnens perspektiv har beaktats 

genom att föra samtal med elever om skolbibliotek, bland annat vid studiebesök på skolor 

och på möten med representanter för elevorganisationerna. 

Bilaga  
Remiss från Utbildningsdepartementet – Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 

2021:3). Delbetänkande av Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel.   
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Expedieras till  
Kommunstyrelsen.   
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från grundskolenämnden, utbildningsnämnden 

samt kulturnämnden över Utbildningsdepartementets remiss Skolbibliotek för bildning 

och utbildning (SOU 2021:3) Delbetänkande av Utredningen om stärkta skolbibliotek 

och läromedel senast den 19 maj 2021. Remissen har även skickats till förskolenämnden 

samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning för kännedom och eventuellt 

yttrande. 

Kulturnämnden har beviljats förlängd svarstid för att kunna hantera förslag till yttrande 

på nämndens ordinarie sammanträde den 24 maj. Förvaltningen föreslår därför att 

paragrafen justeras omedelbart.   

Beskrivning av ärendet 
Av Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) Delbetänkande av 

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel framgår att föreslagna regleringar 

bör beslutas av riksdagen under 2021 eller 2022 för att träda i kraft den 1 juli 2023.  

Bakgrund 

Bestämmelser om skolbibliotek finns främst i bibliotekslagen1, skollagen2 samt i 

läroplanerna3.  

Inom Sveriges allmänna biblioteksväsende finns det flera olika slags bibliotek, 

exempelvis folkbibliotek, regional biblioteksverksamhet och skolbibliotek. Många av 

bibliotekslagens bestämmelser är gemensamma för samtliga bibliotek, och gäller således 

även skolbibliotek. Så är det exempelvis när det gäller bibliotekslagens bestämmelser om 

ändamål, prioriterade grupper och biblioteksplaner. Skolbibliotek omfattas av det 

ändamål för bibliotek som gäller för alla bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet:  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i 

det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

Den tidigare bibliotekslagen, som gällde fram till 2014, angav att det inom grundskolan 

och gymnasieskolan skulle finnas ”lämpligt fördelade skolbibliotek” för att ”stimulera 

skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av 

material för utbildningen”4. Denna reglering fördes inte över till den nuvarande 

bibliotekslagen. Regeringen uttalade i förarbetena att det inte vore lämpligt att inom att 

inom ramen för bibliotekslagen närmare reglera krav på skolbibliotekens verksamhet 

 
1 Bibliotekslagen (2013:801) 2 §.  
2 Skollagen (2010:800).  
3 Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet, förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklasser 

och fritidshemmet i vissa fall, förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för same-skolan 

samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, förordningen (SKOLFS 2010:255) om 

läroplan för grundsärskolan, förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan 

samt förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan. 
4 G:a Bibliotekslagen (1996:1596) 5 §.  
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eftersom bestämmelser om skolors uppgifter och skyldigheter i första hand ska regleras i 

skollagen och inte i bibliotekslagen5. 

Skolbibliotek i Göteborgs Stad 

I Göteborgs Stad har grundskolenämnden det övergripande ansvaret för grundskolornas 

bibliotek och utbildningsnämnden för gymnasieskolornas. Uppdragen regleras dels i skol- 

och bibliotekslagen, dels i respektive nämnds reglemente. I Göteborg finns som stöd för 

skolbiblioteken en skolbibliotekscentral som numera är organiserad under 

grundskolenämnden. Grundskoleförvaltningen har tagit fram en skolbiblioteksplan för 

stadens skolbibliotek under hösten 20206. Syftet med planen är att skapa en gemensam 

riktning för utveckling av skolbiblioteken i staden. Planen ska bidra till ökad likvärdighet 

och kvalitativ skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning.  

Folkbibliotek i Göteborgs Stad 

I Göteborgs Stad har kulturnämnden det övergripande ansvaret för folkbiblioteken. 

Uppdragen regleras dels i bibliotekslagen och Göteborgs Stads biblioteksplan 2013-2021, 

dels i kulturnämndens reglemente. Folkbibliotekens huvudsakliga uppdrag är att bedriva 

folkbiblioteksverksamhet baserat på bibliotekslagens uppdragsbeskrivningar. 

Utbildningsdepartementets utredning – innehåll och 
utformning 
Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3). Delbetänkande av Utredningen 

om stärkta skolbibliotek och läromedel består av nio kapitel. Kapitel 1 innehåller tretton 

författningsförslag (1.1- 1.13) och kapitel 2 handlar om utredningens uppdrag och arbete. 

Kapitel 3 ger en utförlig bakgrund till skolbibliotekens framväxt, olika stöd till 

skolbiblioteken och beskriver nationella läsfrämjande insatser. 

I kapitel 4 beskrivs gällande rätt avseende skolbiblioteks syfte, biblioteksplaner och 

bemanning av skolbibliotek, skolbibliotekets breda uppdrag, och avslutningsvis anges 

förslag och bedömningar samt skälen till de förslag man presenterar.  

Kapitel 5 redogör för gällande rätt avseende samverkan och därefter beskrivs 

skolbiblioteksverksamhet som organiseras i samverkan med folkbibliotek och i 

samverkan med ett annat skolbibliotek. Vidare avhandlas frågan om möjligheter till mer 

informella samarbeten mellan folkbibliotek, skolor och skolbibliotek. Kapitlet redogör för 

samarbete med den regionala biblioteksverksamheten och det ges en sammanfattning om 

vilka utmaningar och behov utredarna ser avseende samverkan om skolbiblioteks-

verksamhet.  

Kapitel 6 handlar om rekryteringsbehov av skolbibliotekarier och kompetens bland 

personal i skolbiblioteket. Här redogörs för gällande rätt och bibliotekariers yrkes-

situation. Vidare behandlas utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap 

fortbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning för personal i skolbibliotek. 

Kapitel 7 handlar om statistik som rör skolbibliotek och utredarna redogör för gällande 

rätt med betydelse för skolbiblioteksstatistik samt hur statistikinsamlingen sker.  

 
5 Prop. 2012/13:147 s. 33 f. 
6 Grundskoleförvaltningens plan för skolbibliotek 2021-2025.  
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Kapitel 4-7 avslutas med utredningens förslag och bedömningar samt skälen till dessa 

förslag. 

Kapitel 8 beskriver sammanfattningsvis de problem som utredningen har noterat och 

redogör för förslag till lösningar och alternativa lösningar. Därefter redovisas vilka 

konsekvenser som utredningens förslag får för staten, kommuner, regioner, företag och 

andra enskilda, vilka samhällsekonomiska konsekvenser som förslagen får och om 

förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen. I kapitlet redovisas också bland annat 

hur förslagen ligger i linje med principen om barnets bästa och barnkonventionen.  

Kapitel 9 innehåller författningskommentarer. 

Förvaltningens synpunkter samt avgränsningar  
Kulturförvaltningens synpunkter rör först och främst de föreslagna förändringarna i 

biblioteks- och skollagen, övergripande mål och ansvar för rektor gällande 

skolbiblioteken, skolors samverkan med skolbibliotek eller folkbibliotek samt förordning 

om statsbidrag till folkbibliotek.     

Förvaltningen har valt att inte yttra sig över följande förslag till ändring i gällande 

förordningar: 

1.3 Förslag till förordning (2022:000) om statsbidrag för vidareutbildning av lärare för 

skolbiblioteksverksamhet. 

1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning 

för fortbildning av lärare och förskollärare.  

1.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:195) om ett nationellt 

informationssystem för skolväsendet. 

1.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för 

Statens skolverk.  

Förvaltningens synpunkter på föreslagna förändringar i lagar 
och förordningar 
I det följande lämnar förvaltningen synpunkter på (ett urval av) de förändringar i lagar 

och förordningar som föreslås i Utbildningsdepartementets utredning om skolbibliotek 

för bildning och utbildning. Utredningens förslag till ändringar / tillägg anges i kursiv stil.  

1.1 Föreslag till lag om förändring i bibliotekslagen (2013:801) 

Utredningen föreslår bland annat följande förändringar i bibliotekslagens §§ 10-11:   

§ 10 Enligt 2 kap. 30 a § skollagen (2010:800) ska eleverna i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Syftet med skolbibliotek framgår av 2 

kap. 30 b § skollagen. Bestämmelser om bemanning av skolbibliotek finns i 2 kap. 30 c § 

skollagen.  

§ 11 Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva regional 

biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet 

när det gäller de folkbibliotek, och när det är lämpligt de skolbibliotek som är verksamma 

i länet.  
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Kulturförvaltningen tillstyrker de föreslagna förändringarna utan ytterligare 

kommentarer.   

1.2 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) 

Utredningen föreslår bland annat följande tillägg i skollagens 1 kapitel 3 §:  

/…/ – skolbibliotek: en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och 

analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och som ställs till elevernas 

och lärarnas förfogande /…/.   

I skollagens 2 kapitel föreslås tre nya paragrafer införa (§§ 30 a-c) gällande bemannade 

skolbibliotek på egen skolenhet, syftet med skolbiblioteken, biblioteksplanerna och 

skolbibliotekens bestånd, samt skolbibliotekariers utbildning. Ytterligare en paragraf 

tillförs i kapitel 23 (§ 27) avseende överenskommelse om skolbiblioteksverksamhet.  

Förvaltningen ställer sig positiv till föreslagna ändringar enligt nedan kommentarer. 

Därtill lämnar förvaltningen synpunkter kring skollagens 2 kapitel § 35 som rör lokaler 

och utrustning.   

2 kap. § 30 a beskriver att tillgång till skolbibliotek även ska inkludera eleverna i 

förskoleklassen och precis som eleverna i övriga skolformer ska de ha tillgång till 

bemannade skolbibliotek på den egna skolenheten. Vad gäller lämplig grad av bemanning 

beskriver utredningen att skolbibliotekarier enhälligt bedömer att en hög bemanningsgrad 

stärker möjligheterna att på ett kvalitativt sätt främja elevernas läsning och medie- och 

informationskunnighet. Om bemanningsgraden är låg tenderar skolbiblioteks-

verksamheten att bli mer ensidig och mindre integrerad med undervisningen. 

Skolbibliotekarier på större skolor beskriver också att det finns avsevärda fördelar med 

fler än en anställd, eftersom detta exempelvis innebär att skolbiblioteket kan hållas öppet 

samtidigt som en skolbibliotekarie gör klassbesök.  

Kulturförvaltningen instämmer i beskrivningen och vill poängtera att olika skolor kan ha 

olika stort behov av resurser beroende på elevernas förutsättningar. Att eleverna får 

tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten ser förvaltningen som en viktig del i att 

integrera elevernas läsande så väl som medie- och informationskunskap i den dagliga 

skolverksamheten. 

2 kap. § 30 b. Här föreslås en förändring i skollagen om att Skolbiblioteket ska främja 

elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. Vidare beskrivs att varje 

huvudman i en biblioteksplan ska precisera hur syftet med skolbiblioteksverksamheten 

ska uppnås. Kommuner och regioner kan antingen anta en särskild skolbiblioteksplan 

eller beskriva skolbiblioteksverksamheten i den kommunala eller regionala biblioteksplan 

som ska antas enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801). Göteborg Stad har en 

biblioteksplan för 2013-2021 som antagits av kommunfullmäktige7.  

Utredningen pekar på att beståndets utformning och beskaffenhet har avgörande 

betydelse för hur skolbiblioteksverksamheten kan främja elevers läsande och medie-och 

informationskunnighet.  

 
7 Biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013-2021.   
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Kulturförvaltningen instämmer i utredningens påpekande gällande beståndets betydelse 

för skolbiblioteksverksamheten. Personalens kompetens är avgörande för att kunna bygga 

upp ett kvalitativt och allsidigt bestånd anpassat till skolans elevers behov. 

2 kap. § 30 c I denna paragraf föreslås att skolbibliotek ska vara bemannade och att 

huvudman ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom 

biblioteks- och informationsvetenskap.  

Kulturförvaltningen bedömer att utredningens förslag sannolikt kommer att leda till en 

utveckling av skolbiblioteksverksamheten samt ge en ökad status för skolbibliotekarierna.  

2 kap. § 35 beskriver att de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med 

utbildningen ska kunna uppfyllas ska finnas tillgänglig.  

Kulturförvaltningen ställer sig positiv till att denna förordning, i och med förslaget, även 

kommer att gälla skolbiblioteksverksamheten. 

Förvaltningen bedömer vidare att skrivningar om att rektorn ansvarar för att 

skolbibliotekets verksamhet är en välkommen förbättringsåtgärd. Att skolbiblioteken ska 

används som en del i undervisningen för att främja elevernas läsande och medie- och 

informations-kunnighet, samt att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och 

lärare, tydliggör att skolbibliotekarien är en resurs precis som övrig personal. 

23 kap. § 27. I utredningens förslag ska skolbiblioteksverksamheten i första hand 

erbjudas eleverna på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl kan 

skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med ett 

skolbibliotek på en annan skolenhet eller med ett folkbibliotek. Utredningen föreslår att 

samverkan med annan skolenhet eller folkbibliotek ska regleras i en skriftlig 

överenskommelse. En sådan överenskommelse förväntas tydliggöra ansvarsområden, 

innehåll och omfattning. Överenskommelsen ska minska risken för oklarheter när det 

gäller lokaler, budget, öppettider och bibliotekariernas uppdrag. Överenskommelserna ska 

enligt utredningens förslag anmälas till Kungliga biblioteket (KB), bland annat i syfte att 

stärka statens kunskap om hur skolbiblioteksverksamheter i landet organiseras genom 

samverkan.  

Utredarna konstaterar att ändamålsenligheten kan påverkas negativt när skolbiblioteks-

verksamhet organiseras i samverkan med ett folkbibliotek, speciellt när folkbiblioteket 

inte ligger i närheten av skolan. Flera av de fördelar som själva bibliotekslokalen kan ha 

för eleverna uteblir när skolbiblioteket inte finns i den egna skolan. Utredaren skriver 

bland annat att ”Biblioteksrummet är både ett konkret uttryck för skolans roll att främja 

bildning och en viktig plats för elever, där de kan studera, läsa skönlitteratur, sakprosa 

och tidskrifter samt göra spontana besök under raster”. 

Förvaltningen bedömer att samverkan mellan skolor och folkbibliotek, eller mellan olika 

skolor, kommer att utvecklas även framgent utifrån respektive kommuns förutsättningar. 

Om skolor i Göteborg inte har möjlighet att inrätta skolbibliotek i sina egna lokaler 

bedömer förvaltningen att överenskommelser / samverkansavtal i första hand bör tecknas 

med en annan närbelägen skolenhet som har ett skolbibliotek. Förvaltningen utgår i sin 

bedömning utifrån det stora antal enskilda grundskolor som finns i Göteborg (44 enskilda 

grundskolor och 37 enskilda gymnasieskolor) samt att folkbiblioteken inte har möjlighet 

att ingå samverkan med alla dessa enskilda skolor och huvudmän. Mot bakgrund av 
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framtida utmaningar vad gäller befolkningsökning i Göteborg och de behov av 

upprustning alternativt nya lokaler som krävs, ser förvaltningen att det kommer bli svårt 

att i framtiden ingå samverkansavtal med skolor i Göteborg som inte själva kan erbjuda 

skolbiblioteksverksamhet.  

Förvaltningen ställer sig dock mycket positiv till att samverkan tydligt regleras i en 

skriftlig överenskommelse mellan de olika parterna, samt att det är positivt att KB får ta 

del av dessa överenskommelser. Erfarenheten visar att det utan tydliga överenskommelser 

lätt uppstår olika uppfattning om vad som ingår i skolbiblioteksuppdraget / 

folkbiblioteksuppdraget, vilka kostnader som regleras i avtalet och vilka konsekvenser 

åtagandet har för parterna.  

1.7 Förslag till förordning om ändring i förordning (2018:66) om statsbidrag till 

folkbibliotek 

Utredningens förslår att det ska vara en förutsättning att även skolbibliotek belägna i 

kommunen får del av bidraget, för att kommuner ska få del av inköpsstödet från 

Kulturrådet, något som också kan stärka nyetablerade skolors möjlighet till 

beståndsutveckling. 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek 

att 6 § ska ha följande lydelse:  

”En kommun får beviljas statsbidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur. En 

förutsättning är att kommunen ger skolbibliotek belägna i kommunen del av bidraget.” 

Det finns statsbidrag att söka för att utveckla beståndet på skolbiblioteken. Kulturrådet 

fördelar det så kallade inköpsstödet som syftar till att förbättra tillgången till litteratur på 

folk- och skolbiblioteken. Utredningen pekar på att det i dag finns en tendens att 

inköpsstödet främst kommer folkbibliotek till del, vilket innebär att skolbibliotekens 

behov av böcker och andra medier inte alltid tillgodoses. Utredningen föreslår därför att 

en förutsättning för att en kommun ska kunna få inköpsstöd ska vara att inte bara 

folkbibliotek, utan även skolbibliotek som är belägna i kommunen, får ta del av stödet. 

Kulturnämnden ansvarar för att administrera och samordna riktade statsbidrag, däribland 

Kulturrådets inköpsstöd vilket används till läsfrämjande insatser med bokgåvor som 

delats ut till barn och unga oavsett skolform, t ex Årskurs 3-boken, Värsta boken. Stödet 

går också till läsfrämjande satsningar på skolbiblioteken. I Göteborgs Stad är 

fördelningen av inköpsstödet komplext på grund av ett stort antal huvudmän då det finns 

många enskilda skolor i staden.  

Förvaltningen förordar att man i kommunerna fortsatt delar på ansvaret för inköpsstödet 

genom att dialog förs så att varken skolbibliotek eller folkbibliotek drar ner på sin del av 

finansieringen i samband med ansökan hos Kulturrådet. Det viktiga är att inköpsstödet 

bidrar till att barn och unga får en förbättrad tillgång till litteratur även fortsättningsvis. 

1.8 - 1.13 Förslag till förordning om ändring i förordningen om läroplaner 

Förordningarna gäller övergripande mål och riktlinjer samt ett tillägg angående rektors 

ansvar gällande skolbiblioteken i läroplanerna för samtliga skolformer (2010:37, 

2010:250, 2010:251, 2010:255, 2011:144 och 2013:148). 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att främja 

elevernas läsande och medie- och informationskunnighet, 
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– samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.  

Kulturförvaltningen instämmer i utredningens förslag om att övergripande mål och 

rektors ansvar gällande skolbiblioteken ska tydliggöras i samtliga läroplaner. Det är av 

största vikt att personalen erbjuds kompetensutveckling samt att rektor ska ansvara för att 

samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare. Utredningen belyser att 

det finns stora fördelar med att en skolbibliotekarie finns på skolan under större delen av 

skoldagen. Det underlättar samarbetet med lärarna och det ger goda förutsättningar för 

skolbibliotekarien att bygga relationer med eleverna och att på olika sätt bidra till 

skolornas värdegrunds- och trygghetsarbete. Att skolbibliotekarien har rektor som 

närmsta chef främjar utbytet mellan lärare och skolbibliotekarier och arbetet med 

skolbiblioteksfrågor så som att främja elevernas läsande såväl som medie- och 

informationskunnighet. 

Enligt skolans läroplaner ska personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Personalen ska kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla 

elevernas utbildning. Enligt förslaget ska skolbibliotekets verksamhet används som en del 

i undervisningen för att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. 

Rektor ska också ansvara för att samarbetsformer ska utvecklas mellan skolbibliotekarier 

och lärare. 

I övrigt lämnar förvaltningen inga synpunkter på författningsförslagen.  

Övriga synpunkter    
Nedan lämnar kulturförvaltningen ett par avslutande synpunkter på utredningens 

beskrivning av samverkan mellan bibliotek, samt syftet med den regionala 

biblioteksverksamheten gentemot länets folkbibliotek.   

Samverkan mellan bibliotek och regional biblioteksverksamhet 

Utredningen beskriver i kapitel 5 att regler om samverkan mellan bibliotek finns i 

bibliotekslagen (2013:801). Det handlar bland annat om att bibliotek ska ”ställa litteratur 

ur de egna samlingarna till varandras förfogande”. Varken skolbiblioteken eller 

folkbiblioteken är skyldiga att samverka med andra bibliotek om litteraturen, utan får 

själva välja i vilken utsträckning de vill tillhandahålla litteratur ur de egna samlingarna till 

andra bibliotek. Här vill förvaltningen poängtera att folkbiblioteken i Göteborg inte 

kommer ha möjlighet att ställa litteratur till skolbibliotekens förfogande. 

Varje region ska gentemot folkbiblioteken bedriva regional biblioteksverksamhet med 

syfte att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de 

folkbibliotek som är verksamma i länet”, vilket kan anses vara en samverkande roll. Den 

regionala biblioteksverksamheten är inte skyldig, men kan, utöver att samverka med 

folkbiblioteken också erbjuda verksamhet till skolbibliotek. I bibliotekslagens förarbeten 

har regeringen uttalat att ”där det är lämpligt bör /…/ även till exempel skolbiblioteks-

verksamhet som bedrivs i länet kunna beaktas i arbetet”. Förvaltningen menar att det är 

önskvärt att regionerna även främjar samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad 

gäller skolbiblioteksarbetet i regionerna. 
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Sammanfattning  
Förvaltningen ställer sig sammanfattningsvis positiv till förslagen till om ändringar i 

aktuella lagar och förordningar och menar att förslagen är en välkommen förbättring av 

skolbibliotekens uppdrag och organisering. Förvaltningen anser att det är viktigt att 

skolbibliotekens och folkbibliotekens olika uppdrag synliggörs och att de båda uppdragen 

tillsammans kan bidra till läsfrämjande och media- och informationskunnighet i 

samhället. Som skollagen är utformad i dag finns ingen närmre precisering av vad som 

avses med ”tillgång till skolbibliotek” och det saknas också en tydlig definition av vad ett 

skolbibliotek är. Förvaltningen instämmer i att detta är en brist som försvagar 

skolbiblioteken och skolbibliotekariens roll i skolorna. Dessutom försvårar bristen på 

definition kontakterna mellan skolor och folkbibliotek både vad gäller formella 

överenskommelser och i de mer dagliga kontakterna. Utredningen ger också en tydlig bild 

av skolbibliotekens och folkbibliotekens olika uppdrag samt att rektorer, bibliotekschefer, 

bibliotekarier och lärare behöver vara uppmärksamma på de olika uppdragen. 

Förvaltningens bedömning är att folkbiblioteken i Göteborgs Stad inte kommer ha 

möjlighet att ingå överenskommelser / samarbetsavtal med enskilda skolor utifrån det 

stora antal som finns i Göteborg. Då kommunallagen föreskriver likabehandling ser 

förvaltningen inte att det är möjligt att välja ut några av alla enskilda skolor att samarbeta 

med då biblioteken redan idag har svårt att klara sin grundbemanning och dessutom har 

många trånga lokaler med stort behov av upprustning. Förvaltningen ser heller ingen 

möjlighet att ställa litteratur till förfogande för alla skolbibliotek i Göteborgs Stad. 
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Bilaga 6 

 

 Utbildningsdepartementet 
 u.remissvar@regeringskansliet.se 
 Diarienummer U2021/0052 

 

Remiss från Utbildningsdepartementet - Skolbibliotek 
för bildning och utbildning (SOU 2021:3) 
Göteborgs Stad tillstyrker delbetänkandets förslag i sin helhet under förutsättning att 
finansieringsprincipen tillämpas och kommunerna kompenseras fullt ut för sina ökade 
kostnader.   

Övergripande bedömning 
Göteborgs Stad ställer sig positiv till delbetänkandets förslag som helhet och gör 
bedömningen att åtgärderna tillsamman utgör en helhet som både är rimliga och som 
kommer att bidra till att främja elevernas läsande och media- och informationskunnighet. Det 
är också viktigt att skolbibliotekens och folkbibliotekens olika uppdrag synliggörs så att de 
båda uppdragen tillsammans kan bidra till läsfrämjande i samhället.  

Göteborgs Stad bedömer att utredningens beräkningar som ligger till grund för den 
föreslagna kompensationen inte tar hänsyn till helheten och att beräkningarna inte motsvarar 
de faktiska kostnaderna de föreslagna förstärkning av skolbiblioteken innebär. Det belopp 
som kommuner eller regioner ska erhålla som kompensation för ny statlig reglering ska 
fastställs i den pris- och volymnivå som gäller när förändringen träder i kraft. Göteborgs Stad 
konstaterar att lönekostnaderna motsvarar 2019 års nivåer samt att semestertillägg inte finns 
med. Det innebär att det belopp som utredningen kommit fram till är för lågt.  

De ökade kostnaderna bör enligt utredningen finanserias genom regeringens kommande 
reformutrymme och statsbudgeten som helhet. Om förslaget inte kan finanserias inom 
befintliga budgetramar föreslår utredningen att medel omfördelas från utbildningsområdets 
riktade statsbidrag. Enligt Göteborgs Stad är en finansiering genom omfördelning av 
pågående riktade statsbidrag problematisk, även om det är utifrån ett administrativt 
hänseende är önskvärt att de minskar till antal. Ett sådan finansieringsförslag innebär att de 
riktade statsbidragens förutsebarhet i praktiken blir än mer kortsiktiga än vad de är idag. För 
kommuner som använder statsbidragen påverkar detta möjligheterna att fullfölja 
utvecklingssatsningar längre sikt, vilket skapar ryckighet och i slutänden påverkar elevernas 
skolgång.  

En samlad bedömning är dock att den positiva effekten av att ersätta riktade statsbidrag med 
generella överväger då det säkrar den långsiktiga finansieringen och minskar osäkerheten 
som följer med riktade statsbidrag som kan förändras eller upphöra. En ytterligare fördel är 
minskad administration för både statliga myndigheter och kommuner. 

Göteborgs Stad vill i sammanhanget påtala att det saknas samordning eller dialog mellan de 
pågående statliga utredningar då de ofta samtidigt föreslår finansiering genom omfördelning 
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av samma riktade stadsbidrag. I utredningen Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven (SOU 2021:11) föreslås kravet på en utökad elevhälsa finansieras genom 
omfördelning av det riktade statsbidraget för lärarassistenter. Samtidigt föreslår denna 
utredning, om det kommande reformutrymmet inte tillåter, att den utökade bemanningen i 
skolbiblioteken ska finansieras genom en omfördelning av statsbidraget för lärarassistenter. 
Utifrån detta blir det svårt för att ta ställning och bedöma de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenserna av finansieringsförslagen på längre sikt.  

Kapitel 4 - Erbjuda alla elever ändamålsenliga skolbibliotek 

Göteborgs Stad tillstyrker förslagen i kapitlet. 

Göteborgs Stad delar utredningens bedömning att det ska finnas ett skolbibliotek på 
skolenheter där det är möjligt och att det bidrar till att elever får en likvärdig tillgång till 
ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet.  

Göteborgs Stad bedömer att utredningens föreslag till syfte och uppdrag för skolbibliotek är 
relevant och kan bidra till att skapa gemensamma förväntningar på skolbibliotekets 
verksamhet hos alla som arbetar i skolan.  

Kapitel 5 – Tydliggöra Former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet 
Göteborgs Stad tillstyrker förslagen i kapitlet. 

En förutsättning för kvalitativ och ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet att den integreras 
i skolans pedagogiska verksamhet. För att skolbiblioteket ska kunna bli en integrerad del 
i undervisningen krävs samarbete med lärarna och skolans övriga personal. Göteborgs Stad 
ställer sig därför positiv till förslaget att det i läroplanerna tydliggörs att rektor ska ansvara 
för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare. Att samarbetsformer 
utvecklas tydliggör att skolbibliotekarien är en resurs precis som övrig personal i skolan. 

Kapitel 6 - Främja kompetensen inom skolbiblioteken 
Göteborgs Stad tillstyrker förslagen i kapitlet. 

Göteborgs Stad ställer sig positiv till utredningens förslag till utbildningsinsatser för att lösa 
personalbehovet både på kort och lång sikt. Göteborgs Stad delar utredningens bedömning 
att uppdragsutbildningen kan stärka läraryrkets långsiktiga attraktivitet genom att bidra till 
lärares professionella utveckling.  

Kapitel 7 - Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek 
Göteborgs Stad tillstyrker förslagen i kapitlet.  

 

Göteborg den 16 juni 2021 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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