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Yttrande över betänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)
Åsele kommun har inbjudits att lämna remissvar på Skolbibliotek för bildning och
utbildning (SOU 2021:3. Åsele kommun ger ett sammanfattat svar från Barn- och
Utbildning i samarbete med Fritid, Turism och Kultur. Det är Fritid, Turism och
Kultur som ansvarar för folkbiblioteket i kommunen i vilket skolbiblioteket ingår.
Åsele kommun delar utredarens bedömningar om behovet att stärka skolbiblioteken
och ställer sig i huvudsak bakom förslagen i betänkandet.

Punkter som Åsele kommun ställer sig positiva till är följande:
 Betydelsen att ta fram en gemensam definition av skolbibliotek samt vilket
syfte dess verksamhet har.
 Elevernas tillgång till ändamålsenligt skolbibliotek på den egna skolenheten
med bemanning av fackutbildad skolbibliotekarie.
 Belysning av rektors ansvar och vikten av att skolbiblioteken involveras som
en del i den pedagogiska verksamheten i skolan.
 Skolbiblioteksplan ska finnas skriftligt och processas fram i samarbete mellan
olika personer och kompetenser.
 I det systematiska kvalitetsarbetet ska skolbiblioteket ingå.
 Skolbibliotekens reglering i skollagen.
Åsele kommuns synpunkter gällande betänkandet SOU 2021:3
 VALS-utbildade lärares funktion och ansvar. Ska inte ersätta fackutbildade
skolbibliotekarier.
 Förtydligande av de särskilda skälen, dessa ska ingå i Skolverkets allmänna
råd.
 Glesbygdsperspektivet saknas generellt.
 Förutsättningar för små inlandskommuner saknas för att kunna genomföra
förslagen med rektors ansvar och bemanningen på skolbiblioteken.
Finansiering av förslagen kan inte tas inom befintliga budgetramar i
kommunerna och inte heller från de statsbidrag som nämns i remissen. För de
kommuner som söker de nämnda statsbidragen skulle detta innebära en
Åsele kommun / Sjeltien tjielte
919 85 Åsele

Åsele 2021-05-25
Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se
Ert Dnr: U2021/00554

förändring i deras organisation med minskning på vissa områden för att
satsning ska kunna göras på ett skolbibliotek.

Ärendets handläggning
I handläggning av ärendet har skolchef Yvonné Nordlander, biblioteksansvarig Åsa
Johnson Persson samt skolbibliotekarie Carina Nilsson deltagit.
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