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Sammanfattning
Skolbiblioteket är en del av det allmänna biblioteksväsendet och
regleras av bibliotekslagen samt skollagen (2010:800) 2 kap. 36 §.
Skolbibliotekens uppdrag bestäms av skollagen samt av läroplanerna.
Skolbiblioteksplanen är ett styr- och stöddokument som ska verka för
ökad likvärdighet vad gäller tillgång till bibliotek i förskola och skola
samt medverka till alla barns och ungas lika tillgång till litteratur och
medier.
Förvaltningen ser positivt på förslaget till ny skolbiblioteksplan och
föreslår att kulturnämnden godkänner och överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Underlag för beslut
Remiss av Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms
stad 2021-2024, dnr KS 2020/1413. Remisstid 2021-01-01.

Kulturförvaltningen
Administrativa staben
Askebykroken 13
Box 8100
16308 SPÅNGA
Telefon 085081944
Växel 0850831900
kajsa.rydergard@stockholm.se
stockholm.se

Remissen
Enligt bibliotekslagen § 17 skall alla kommuner och regioner anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Utbildningsnämnden har enligt uppdrag i budget 2020 utvärderat
skolbiblioteksplan 2017-2020 samt tagit fram ett förslag till ny plan
för perioden 2021-2024. Skolbiblioteksplanen kompletterar stadens
biblioteksplan som är under framtagande.
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Skolbiblioteket är en del av det allmänna biblioteksväsendet och
regleras av bibliotekslagen samt skollagen (2010:800) 2 kap. 36 §
som anger att eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbibliotekens uppdrag bestäms
av skollagen samt av läroplanerna.
Skolbiblioteksplanen är ett styr- och stöddokument som ska verka
för ökad likvärdighet vad gäller tillgång till bibliotek i förskola och
skola samt medverka till alla barns och ungas lika tillgång till
litteratur och medier.
Förslaget till ny skolbiblioteksplan beskriver vikten av
välfungerande bibliotek för att barn och unga ska få tillgång till
information, ett brett utbud av medier och verksamhet samt att de
därigenom ska kunna få ökade möjligheter att vara delaktiga i ett
demokratiskt samhälle.
I förslaget till ny skolbiblioteksplan ska bibliotekens verksamhet
stärka språkutveckling i svenska och särskild uppmärksamhet skall
ägnas åt flerspråkighet och de nationella minoritetsspråken. En
prioriterad grupp är barn och unga i behov av anpassad läsning och
stöttning.
Planen tydliggör enligt förvaltningens bedömning ansvaret gällande
genomförande och uppföljning mellan olika förvaltningar samt
visar på vikten av stärkt samverkan mellan bibliotek, lärare och
annan pedagogisk personal.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Stockholms stadsbibliotek. Synpunkter har
inhämtats från Stockholms stadsbiblioteks ledningsgrupp.
Förvaltningens synpunkter
Sammanfattningsvis är förvaltningen positiv till förslaget till
reviderad skolbiblioteksplan.
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Förvaltningen har i de delar som rör Stockholms stadsbiblioteks
ansvar och samverkan haft en konstruktiv dialog med
utbildningsförvaltningen kring revideringen. Stockholms
stadsbiblioteks ansvar vad gäller förskolan i samarbete med
stadsdelarna tydliggörs i revideringen, vilket förvaltningen ställer
sig positiva till och vilket också underlättar det uppdrag
förvaltningen fått i budget 2021 kring utveckling av
förskolebibliotek. Förvaltningen är också positiv till att
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skrivningarna kring Stockholms stadsbiblioteks samverkan med
utbildningsförvaltningen är reviderad utifrån hur samverkan ser ut i
dag och är tänkt att fungera de kommande åren.
Konsekvenser för barn och unga
Enligt skollagen 2 kap. 36§ skall elever i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
Skolbiblioteksplanen syftar till att ge alla barn och unga i
Stockholms stad god tillgång till biblioteksverksamhet under sin
förskole- och skoltid. Förslaget till ny skolbiblioteksplan kopplar till
flera av barnkonventionens artiklar:
• Barns rätt till utbildning, artikel 6 och 28
• Barns rätt till information, artikel 17
• Rättigheten för barn med funktionsnedsättning att få den hjälp de
behöver, artikel 23
• De nationella minoriteternas rätt till sitt språk, artikel 30
Konsekvenser för jämställdhet
I förslaget till skolbiblioteksplan 2021-2024 finns skrivningar om
att biblioteken skall erbjuda medier och verksamhet som vidgar
perspektiv och stärker värdegrundsarbetet på skolorna kopplat till
styrdokumenten. Föreslagna åtgärder bedömer förvaltningen inte
innebär en påverkan på barn utifrån kön.
Bilagor
1. Remiss av Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i
Stockholms stad 2021-2024, dnr KS 2020/1413.
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