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Yttrande från Heby kommun avseende betänkandet Skolbibliotek för bildning
och utbildning (SOU 2021:3)
Heby kommun delar utredningens bedömning om behovet av att stärka
skolbiblioteken och vill berömma det gedigna arbete som gjorts av utredarna. Det
visar på den komplexitet, men också på de möjligheter, som finns inom
skolbiblioteksverksamheten, och vikten av bemannade skolbibliotek för ökad
likvärdighet.
De förslag vi ser som extra betydelsefulla för att en väl fungerande
skolbiblioteksverksamhet ska uppnås är elevernas tillgång till skolbibliotek på den
egna skolenheten, lagstadgad definition av skolbibliotekets uppdrag, bemanning av
fackutbildade bibliotekarier och finansiering.
Heby kommun vill lämna synpunkter på några av utredningens förslag.
Kapitel 4.6.1 Skolbiblioteken ska vara bemannade
Heby kommun skulle gärna se tydligare förslag på hur bemannad
skolbiblioteksverksamhet skulle kunna se ut i en liten glesbygdskommun med många
små skolenheter. Utan några formulerade gränser för minsta godkända bemanning
finns risk att rektorer väljer att prioritera annan verksamhet inom skolan som är
reglerad och då uppnås inte den likvärdighet som eftersträvas.
Kapitel 4.6.1 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.
Heby kommun ser en fara med att genomföra utredningens förslag innan man utbildat
tillräckligt många bibliotekarier. Det finns en risk att rektorer då väljer att göra
blandtjänster för lärare med en del av tjänsten i skolbiblioteket. Detta skulle kunna
medföra att man tappar i kontinuitet då dessa tjänster lätt blir provisoriska.
Kapitel 4.6.2 Rektor bör vara chef över skolbibliotekarier
I en kommun av Hebys storlek med många små skolenheter kan det vara svårt att ha
ekonomi att bemanna med en heltidstjänst på varje skola. Skolbibliotekarien kan
därför behöva ha hand om flera enheter. Av den anledningen finns en tveksamhet
bland rektorerna för hur de ska kunna vara en tillräcklig chef för personal med tjänst
på flera enheter. Det finns även oro kring att få ytterligare en personalkategori att
ansvara och räcka till för. I dagsläget tillhör skolbibliotekspersonalen i kommunen
Kultur och fritidsförvaltningen tillsammans med folkbibliotekspersonalen. Där finns
bibliotekariekollegor vilket är en fördel. Heby kommun inser vikten av att rektor är
insatt i och ansvarig för den egna skolbiblioteksverksamheten, men ser gärna att det
finns en flexibilitet i organisationen av skolbibliotekarierna och chefskapet då
kommuner ser olika ut.
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Kapitel 8.5.2 Kostnader avseende förslagen om bemanning
Viktigt att utredningens förslag finansieras fullt ut efter realistiska förutsättningar.
Finansieringen kommer vara avgörande för hur väl syftet med
skolbiblioteksverksamheten kan uppnås.
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