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Yttrande Remiss. Skolbibliotek för bildning och utbildning
(SOU 2021:3)
Region Gotland, barn- och utbildningsnämnden, tillstyrker delar av förslaget från
Utbildningsdepartementet då nuvarande skrivningar av hur tillgången på
skolbibliotek skall se ut ger upphov till väldigt olika tolkningar.
Vi avstyrker i delen kring att kraven skall se lika ut oavsett storlek på skolenhet. Det
måste få finnas alternativa lösningar för mindre skolenheter.
Den kanske viktigaste frågan att få likvärdig tillgång på bibliotek och utbildad
bibliotekspersonal är inte lätt att lösa då våra verksamheter har många små enheter
och liten tillgång på utbildad skolbibliotekspersonal. Samarbete mellan skolenheter
och även med folkbiblioteken är en förutsättning för att kunna skapa attraktiva
tjänster och få utbildad personal. Med utbildad personal ökar också möjligheterna att
förbättra användandet av analoga och digitala medier.
Att utbilda lärare är också en lösning men det kommer, i motsats till vad som skrivs i
utredningen, att påverka tillgången på behöriga lärare. De lärare som tjänstgör i
skolbiblioteken måste ju minska sin undervisningstid.
Utredningens förslag innebär utökad bemanning i skolbibliotek. Det medför att
förslaget även ska finansieras i enlighet med finansieringsprincipen. Den ekonomiska
påverkan styrs av hur tydliga kraven blir på bemanning. Idag är situationen olika på
våra skolenheter. Att utöka bemanning i skolbiblioteken kommer medföra minskning
av övrig personal på skolan om inte det tillskjuts extra medel.
Tillgången på analoga och digitala medier är ett mindre problem som vi ser det då det
finns ganska bra utbud på alla enheter.
Vi stödjer också vikten av att ge skolledarna ett tydligt ansvar att se till så att
samarbetet mellan bibliotek och övrig personal utvecklas för elevernas bästa.
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