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Yttrande - Skolbibliotek för bildning och utbildning, 
SOU 2021:3 

Övergripande kommentarer om utredningen  

Region Kalmar län välkomnar utredningen om att stärka skolbiblioteken i 

syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig 

tillgång till skolbibliotek. 

Det är positivt med förtydliganden i skollagen om att syftet med 

skolbiblioteket är att främja elevernas läsande och medie- och 

informationskunnighet och att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek 

med uppgift att vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av 

digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet.  

Region Kalmar län välkomnar att regeringen ska tillsätta en statlig utredning 

om tillgång till bibliotek i förskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Det är positivt att Skolverket föreslås få i uppdrag 

uppdrag att regelbundet presentera en nationell lägesbeskrivning avseende 

skolbibliotek och att myndigheten ska få i uppdrag att utarbeta allmänna råd 

om skolbibliotek. Det är också positivt på att det nationella centrumet för 

språk-, läs- och skrivutveckling, NCS, vid Skolverket ska få ett utvidgat 

uppdrag och även ansvara för skolbiblioteksfrågor. 

 

5. Tydliggöra former för samverkan om 
skolbiblioteksverksamhet 
 

5.6.3 Brist på strukturella förutsättningar för samverkan 

Region Kalmar län instämmer delvis i utredningens beskrivning av att en 

förutsättning för att kunna driva skolbiblioteksfrågorna strategiskt skulle den 

regionala biblioteksverksamheten behöva ha kontakt med beslutsfattare i 

kommunerna och hos andra skolhuvudmän. Ett sådant strategiskt arbetssätt 

kräver att staten tillför mer medel inom ramen för 

kultursamverkansmodellen än de som utredningen föreslår. 

s. 243 – 245. 
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5.7 Utredningens förslag och bedömningar  

Övergripande kommentarer rörande förslag till tillägg i bibliotekslagens 11§  

Bibliotekslagen (2013:801) ska ange att den regionala 

biblioteksverksamheten i sitt arbete även ska främja de skolbibliotek som är 

verksamma i länet när det är lämpligt. För detta ändamål ska medel tillföras 

Kultursamverkansmodellen.  

Utredningen bedömer att om bibliotekslagen uttryckligen angav att den 

regionala biblioteksverksamheten i sitt arbete även ska främja 

skolbiblioteksverksamhet när det är lämpligt, skulle skolbiblioteken i större 

utsträckning inkluderas i den regionala biblioteksverksamhetens insatser.  

(s. 245) 

 

Region Kalmar län ställer sig positivt till förslaget om ett tillägg i 

bibliotekslagens 11§. Tillägget ”när det är lämpligt” ger regionen möjlighet 

att själv avgöra vilka insatser som behöver genomföras för att stödja 

skolbiblioteken. Skrivningen innebär ingen inskränkning av den regionala 

självstyrelsen.  

 

Under avsnittet 8.6.2 kommenteras utredningens förslag om medel som ska 

tillföras kultursamverkansmodellen.  

 

 

8.6.2 Kostnader för regionerna 

Utredningens förslag om den regionala biblioteksverksamheten påverkar 

regionernas kostnader. Utredningen menar att kostnaderna 

bör inte bli omfattande, eftersom detta redan i dag gäller med stöd av 

uttalanden i förarbetena till bibliotekslagen. Det finns dessutom möjligheter 

för den regionala biblioteksverksamheten att i stor utsträckning nyttja 

befintliga strukturer och utgå från det arbete som i dag riktas främst mot 

folkbiblioteken. Förändringen av bibliotekslagen är emellertid uttryck för en 

ambitionshöjning och medel bör därför tillföras. Utredningens beräkning 

utgår från att var och en av landets regionala biblioteksverksamheter tillförs 

200 000 kronor per år inom ramen för kultursamverkansmodellen. s. 290 

 

Detta täcker inte de merkostnader det skulle innebära att arbeta strategiskt 

med skolbiblioteksutvecklingsfrågor.  

 

Region Kalmar län delar inte utredningens uppfattning att nyttjande av 

befintliga strukturer leder till en skolbiblioteksutveckling. Ett strategiskt 

utvecklingsarbete är resurskrävande och nya strukturer behöver skapas. 

 

Vidare bör samtal förs mellan staten och regionerna om den regionala 

biblioteksverksamhetens roll och de utvecklingsbehov som regionerna ser.  

 

 


