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Kulturnämnden 

Utökad biblioteksverksamhet för grundskolan i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

att tillämpa samma ersättningsnivå för utökad biblioteksverksamhet för grundskolan i 

Uppsala kommun oavsett huvudman, 150 kronor per elev och läsår enligt nuvarande praxis 

att  uppdra till chefen för bibliotek Uppsala att besluta om avtal gällande utökad 

biblioteksverksamhet för grundskolan i Uppsala kommun, samt 

att  uppdra till kulturförvaltningen att genomföra en översyn av utökad biblioteksverksamhet 

för grundskolan avseende servicegrad och ersättningsnivå som underlag till kommande Mål 

och Budgetarbete 

Sammanfattning 

Bibliotek Uppsala erbjuder sedan år 2011 utökad biblioteksverksamhet för grundskolan i 

Uppsala kommun. För att tillämpa likställighetsprincipen föreslår kulturförvaltningen att 

samma taxa tillämpas oavsett huvudman. 

Ärendet 

Bakgrund 

I den nya skollagen (2010:800) att elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Bibliotek 

Uppsala utarbetade därför en överenskommelse med den kommunala grundskolan om ett 

skolbiblioteksavtal vars syfte var att under en övergångsperiod komplettera grundskolornas 

uppbyggnad av sina skolbibliotek.  

Skolbiblioteksavtalet formulerades så att det innehöll ett erbjudande för grundskolan att under 

professionell ledning få ta del av bibliotekets mediebestånd under särskilda öppettider hos sitt 
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närmaste folkbibliotek samt genom att biblioteksbussen besökte vissa landsbygdsskolor. Detta 

skolbiblioteksavtal var ett erbjudande till grundskolor som saknade egna skolbibliotek. 

Bibliotek Uppsala tog fram en ersättningsnivå för den kommunala grundskolan. Vid samma 

tillfälle erbjöd Bibliotek Uppsala de friskolor som saknade skolbibliotek ett liknande avtal. 

Vid en översyn och analys av de olika avtalen framkom att olika huvudmän betalar olika 

mycket för servicen beroende på att olika beräkningsmodeller har tillämpats för friskolor 

respektive den kommunala grundskolan. Den kostnadsnivå som erbjöds friskolorna var 

betydligt lägre per elev än den kommunala grundskolans taxa. Friskolorna har fram till 2018 

betalat ca 15 kr elev/läsår medan den kommunala grundskolan har betalat 150 kr elev/år.  

Nuläge 

Bibliotek Uppsala har under senare tid uppmärksammat att avtalen som erbjudit sedan 2011 

tar mer biblioteksresurser i anspråk än avtalen medger. Information om en höjning av 

ersättningsnivåer för friskolan har gått ut till friskolorna vid varje termin sedan december 

2015. Ledningen för Bibliotek Uppsala har under år 2017 kommunicerat, både till den 

kommunala grundskolan och till friskolorna, att biblioteket kommer att se över avtalens 

nuvarande innehåll samt ersättningsnivåerna för samtliga grundskolor.  

Ersättningsnivån på 150 kr/elev är baserad på den överenskomna ersättningen med den 

kommunala grundskolan för 2018 (2 955 tkr). Den summan har delats på antalet elever som 

är inskrivna i den kommunala grundskolan. 

Utbildningsförvaltningen ersätter Bibliotek Uppsala med 2955 tkr/år som motsvarar 6 

heltidstjänster. Denna ersättningsnivå har ej korrigerats de senaste åren då 

Utbildningsförvaltningen och Bibliotek Uppsala ej varit överens om en höjning av nivåerna 

utifrån utökat elevunderlag.  

Vid en översyn kring hur många tjänstetimmar Bibliotek Uppsala lägger på arbetet inom 

biblioteksserviceavtalet, framkom att mellan 320–360 personaltimmar per vecka tas i anspråk 

(vilket motsvarar 8–9 heltidstjänster). I framtida bibliotekserviceerbjudande behöver 

Bibliotek Uppsala se över flera parametrar (ökat elevunderlag, kravhantering, reservationer, 

temaplock, städ av lokaler) för att kunna erbjuda en rimlig ersättningsnivå som motsvarar den 

faktiska kostnaderna.  

Ekonomiska konsekvenser 

Genom en tillämpning av samma ersättningsnivå för friskolorna som för den kommunala 

grundskolan kommer Bibliotek Uppsalas kostnader för utökad biblioteksservice för 

grundskolan att, i högre utsträckning täckas av motsvarande intäkter. 
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