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Yttrande från Lerums kommun avseende betänkandet
Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)
Lerums kommun delar utredarens bedömningar om behovet att stärka
skolbiblioteken och ställer sig i huvudsak bakom förslagen i betänkandet.
Skolbiblioteken är viktiga för elevernas utbildning och det finns behov av
tydligare regleringar i skollagen avseende elevernas tillgång till skolbibliotek,
skolbibliotekens bemanning och skolbibliotekens syfte och roll i den pedagogiska
verksamheten.
Lerums kommun vill också lyfta fram vikten av utredarens förslag avseende
bemanning av skolbiblioteken med fackutbildade bibliotekarier, att Skolverket ges
i uppdrag att utarbeta allmänna råd om Skolbibliotek och att det nationella
centrumet för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, även ska ansvara för
skolbiblioteksfrågor.
Även förslagen om skolbibliotekens utökade roll i det systematiska
kvalitetsarbetet, förslaget att utöka antalet utbildningsplatser och inrättande av den
föreslagna vidareutbildningen av lärare bedöms vara viktiga för ökad kvalitet i
skolbiblioteksverksamheten.
Lerums kommun vill också lämna följande synpunkter på utredningens förslag.
Kapitel 4.4.5

Till de förslag angående hur beståndet av medier ska utformas anser Lerums
kommun att vikten av att beståndet anpassas till varje skolas specifika behov ska
betonas.
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Kapitel 4.6.1

I utredningen föreslås att huvudmännen ska sträva efter att anställa
skolbibliotekarier som i första hand har en examen inom biblioteks- och
informationsvetenskap eller i andra hand annan relevant examen.
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Lerums kommun vill framföra vikten av att den praxis inom området som
förväntas utvecklas blir tydlig avseende vad som menas med ”i första hand”.
Lerums kommun menar att huvudmännen ska anställa personal med examen inom
biblioteks- och informationsvetenskap och att personer med annan relevant
examen endast anställs i de fall personal med examen inom biblioteks- och
informationsvetenskap inte finns att tillgå.
Kapitel 8.4.2
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Den finansiering av förslagen som utredaren föreslår, i de fall finansieringen ska
tas inom befintliga budgetramar med medel från andra mindre prioriterade eller
undersökta statsbidrag, bedöms inte som ändamålsenlig. I kommuner som söker
och använder de nämnda statsbidragen skulle en minskning – och att medlen förs
över till skolbiblioteksverksamheten – innebära att delar av skolornas inre
organisationer behöver minskas samtidigt som en satsning görs på
skolbiblioteken. Detta bedöms kunna motverkar utredarens syfte att satsningen på
skolbiblioteken ska ses som en ambitionshöjning.

