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att lägga frågan och svaret till handlingarna 

 

Bakgrund 

Oscar Matti (L) och Helena Hedman Skoglund (L) vill i nämndinitiativ ha svar på följande 

frågor angående avgifter för användning av folkbibliotek. 

 

- Har utbildningsförvaltningen fört en dialog med kulturförvaltningen om höjda avgifter?  

- Har utbildningsförvaltningen fört en dialog med berörda skolor om vilka konsekvenser de 

höjda avgifterna får på kort sikt respektive på lång sikt? 

 

Föredragning 

Sedan 2015 finns biblioteksserviceavtal för såväl den kommunala huvudmannens grundskola 

som för fristående grundskolor. För den kommunala huvudmannens del ansluts skolorna 

gemensamt då avtal tecknas mellan utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. De 

fristående huvudmännen kan antingen välja att teckna egna avtal eller att avstå.  

 

Folkbiblioteken har utifrån ovan nämnda biblioteksserviceavtal kompletterat den kommunala 

huvudmannens skolors tillgång till främst litteratur. De fristående skolorna har haft möjlighet 

till motsvarande service men till ett lägre pris sedan 2011.  

 

Enligt kulturförvaltningen har man sedan december 2015 kommunicerat en förändring av 

rådande avtal till de fristående huvudmännen. De har informerat om att en höjning av avgiften 

för skolbiblioteksavtal kommer att ske. Man har då också beskrivit behovet av en avgift som 

är likvärdig för kommunal och fristående verksamhet. 

 

 

 



Har utbildningsförvaltningen fört en dialog med kulturförvaltningen om detta?   

Har utbildningsförvaltningen fört en dialog med berörda skolor om vilka konsekvenser detta 

får på kort sikt respektive på lång sikt?  

 

I frågan om biblioteksavtalen företräder utbildningsförvaltningen inte de fristående 

huvudmännen utan enbart den kommunalt drivna verksamheten. Det har inte varit aktuellt 

med en dialog då avtalen är tecknade direkt mellan kulturförvaltningen och de fristående 

huvudmännen och det är ett internt arbete för kulturförvaltningen att reglera sina egna 

avgifter. 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Birgitta Pettersson  

Utbildningsdirektör 

 



 

 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden 14/2 – 2018  

Fråga angående avgifter för användning av folkbibliotek 

Under januari har UNT rapporterat om att folkbiblioteken planerar att kraftigt höja avgifterna för att 

skolor utan egna bibliotek ska få använda folkbiblioteken för att uppfylla lagkraven om att skolelever 

ska ha tillgång till bibliotek och bibliotekarier.  

Med anledning av detta vill Liberalerna få en redogörelse av bakgrunden till de ändrade priserna och 

dessutom svar på följande frågor:  

Har utbildningsförvaltningen fört en dialog med kulturförvaltningen om detta?  

Har utbildningsförvaltningen fört en dialog med berörda skolor om vilka konsekvenser detta får på 

kort sikt respektive på lång sikt? 

 

Oscar Matti (L) 

Helena Hedman Skoglund (L) 
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