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§ 43

Remissvar på Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)
BUN 2021.0061
Ärendet
Regeringskansliet har framställt utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning
(SOU 2021:3). Klippans kommun är utsedd som remissinstans och yttrandet ska vara
Regeringskansliet tillhanda senast den 11 juni 2021.
Förvaltningen har framställt yttrande enligt nedan.
Eftersom yttrandet ska vara Regeringskansliet tillhanda innan nästkommande
nämndsmöte kommer arbetsutskottet besluta om yttrandet som brådskande ärende.

Yttrandet
Sammanfattning av ärendet: Klippans kommun ger ett sammanfattat svar från barn- och
utbildningsförvaltningen. Det är Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun
som är ansvariga för skolbiblioteksverksamheten i kommunen. Klippans kommun ser
också att skolbibliotekets roll är mycket viktig och ställer sig i huvudsak bakom förslagen
i betänkandet.
Det finns dock ett antal områden som behöver beaktas och kommenteras nedan:
Utredningen föreslår att det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara
bemannade (Utredarens förslag 4.4.3).
Konsekvenserna av förslaget kan bli omfattande och påverkan på resursfördelningen på
enhetsnivå knyts också upp till enskilda yrkesgrupper och därigenom tvinga fram en
prioritering där exempelvis lärare nedprioriteras för att kunna anställa skolbibliotekarier
(Utredarens förslag 8.1.2). En lösning kring finansiering av ett eventuellt lagkrav och
ökade kostnader kopplat till detta bör noga beaktas för att undvika negativa konsekvenser
i de andra delarna av verksamheten.
Klippans kommun anser att ett fokus på skolbibliotekets betydelse och syfte är
välbehövligt och nödvändigt då skolbibliotekets funktion kan spela en stor och viktig roll
i elevernas måluppfyllelse och utbildning.

Syftet med förslaget är att stärka likvärdigheten och kvaliteten i
skolbiblioteksverksamheten men ytterligare ställningstagande och fördjupande
förklaringar från lagstiftaren krävs för att undvika oklarheter framförallt i frågan om
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huvudmannen inte kan hitta utbildade skolbibliotekarier i den omfattning som behövs.
Klippans kommun ser också svårigheter i att tillgången till utbildade skolbibliotekarier
kan också komma att påverka möjligheterna till att uppfylla lagstiftarens krav och
intentioner (Utredarens förslag 6.5.1). Det finns en oro kopplat till att problemet med
rekrytering kan komma att bli större i mindre kommuner på landsbygden än i våra större
städer. Vi har tidigare sett detta inom rekryteringen av förskolelärare och lärare i
samband med införandet av legitimationer.
Beslutsunderlag
Skrivelse Verksamhetschef daterat 210602
Remiss från Regeringskansliet daterat 210311 (SOU 2021:3)
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att anta remissvaret som sitt eget och översända till Regeringskansliet,
Utbildningsdepartementet.
____

Beslut skickas till
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.
Kommunstyrelsen för kännedom
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