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Stämmer det att det efter årsskiftet inte fanns ett avtal 

mellan Bibliotek Uppsala och Utbildningsförvaltningen 

när det gäller användningen av folkbiblioteken?  

Det stämmer att det inte fanns något avtal vid årsskiftet.  

 

När kommer ett nytt avtal på plats, och vad innebär det?  

Eftersom biblioteken är så viktiga för att främja barns läsning 

och språkutveckling, så var det viktigt för Mittenstyret i både 

kulturnämnden och utbildningsnämnden att lösa frågan snabbt. 

Ett nytt avtal finns på plats sedan den 25 januari. Det finns 

ingen som beklagar mer än jag att det blev ett glapp mellan 

avtalen Men jag är ändå nöjd med den snabba lösningen och 

att glappet inte blev mer än drygt två skolveckor. 

Avtalet är ett avtal om utökad biblioteksservice och innebär att 

skolan kan boka klassbesök med specialbemanning. Lärarna 

får lärarlånekort som ska användas när elever lånar böcker 

under skoltid. Det innebär även att skolor på landsbygden med 

färre än 150 elever får besök av biblioteksbuss. 

När det gäller de fristående skolorna så pågår diskussioner. 

Kulturnämnden vill att ett avtal tas fram så snart som möjligt, 

men vi kan inte längre subventionera de fristående skolorna. 

Sedan 2011 har de fristående skolorna subventionerats för att 

under tiden få möjlighet att bygga upp skolbibliotek. Inför 

2018 så meddelades friskolorna att de inte längre skulle få 

subventionerade priser, det visade sig då att flera ännu inte 

hade skolbibliotek på plats. Kulturnämnden valde då att ge 

dem ytterligare ett år på sig och då få behålla det lägre priset. 

Man var dock tydlig med att priserna skulle höjas 2019. 

Friskolorna måste betala lika mycket som de kommunala 

skolorna.  

 

Är det rimligt att det i första hand är skolorna som ska 

betala för att använda folkbiblioteken, eller bör det inte 

vara en del av folkbibliotekens uppdrag att komplettera 

skolbiblioteken? 



Folkbibliotek och skolbibliotek har olika uppdrag och olika 

styrdokument. Folkbibliotekens uppdrag är att jobba med 

barn- och ungdomar på deras fritid. Skolbibliotekets uppdrag 

är att arbeta pedagogiskt tillsammans med skolans personal 

och utifrån skollagen. Det innebär att folkbiblioteket 

kompletterar skolans arbete med språkutveckling och 

läsfrämjande insatser efter skoltid. 

Sedan 2010 är det, enligt skollagen, krav på att alla elever ska 

ha tillgång till ett skolbibliotek. 

För ett år sedan tog ett enat kommunfullmäktige beslut om en 

biblioteksplan. I den står: 

Skolbiblioteken är en viktig del i skolans kompensatoriska uppdrag, särskilt för språk- och 

lässvaga grupper. Folkbiblioteksresurser kan ingå som en del i det som utgör en skolas 

samlade skolbiblioteksresurs. En förutsättning för det är att skolan och folkbiblioteket har en 

överenskommelse och ett ekonomiskt avtal som reglerar användningen av folkbibliotek. 

 

Detta innebär med andra ord att om skolorna vill använda 

folkbiblioteken på skoltid, som en del av 

skolbiblioteksverksamheten, så ska de betala för det. Det har 

vi tagit beslut på i kommunfullmäktige när vi klubbade vår 

biblioteksplan. 

 

Vilka exempel finns det på god samverkan mellan 

kommunens skolor / friskolor, och Bibliotek Uppsala? 

Det samarbete och de avtal som funnits under många år 

mellan folkbiblioteket och både kommunala och fristående 

grundskolorna har fungerat väl.  

Framöver vill både kulturnämnden och utbildningsnämnden 

att det ska fungera ännu bättre. Under våren ska 

skolbiblioteksavtal tas fram. Avtal som inte enbart ska handla 

om det kompletterande uppdraget utan även kring 

skolbibliotekens verksamhet. Det innebär att skolan kan bygga 

upp skolbibliotek i samarbete med folkbiblioteken på de 

skolor där folkbiblioteket ligger inne i en skolbyggnad eller i 

nära anslutning.  

 

 

 


