Barn- och skolförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2021-03-29

1 (3)
Diarienummer

BSN 2021/0083
Serene Rosberg
Verksamhetschef grund- och grundsärskola

Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden gällande
utredning om Skolbibliotekscentralens bokpool
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

besvara kultur- och fritidsnämndens skrivelse i enlighet med
vad som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2020, § 148,
att översända en skrivelse till barn- och skolnämnden med önskemål
om uppdatering kring status gällande en utredning kring
Skolbibliotekscentralens bokpool samt löpande information om
barn- och skolnämndens beslut och agerande i frågan.
Barn- och skolförvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse för
pågående arbete gällande skolbiblioteken. Bokpoolen är en resurs
som skolorna använder som ett komplement till skolbiblioteket. Om
kultur- och fritidsnämndens beslut att avveckla bokpoolen verkställs
innan nulägesbild och eventuella åtgärder arbetats fram inom ramen
för barn- och skolförvaltningens pågående arbete behöver en
hantering av bokbeståndet ske genom att fördela bokpoolens böcker
till kommunens skolor.
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Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2020, § 148,
att översända en skrivelse till barn- och skolnämnden med önskemål
om uppdatering kring status gällande en utredning kring
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Skolbibliotekscentralens bokpool samt löpande information om
barn- och skolnämndens beslut och agerande i frågan.
Bokpoolen är en bokutlåningsverksamhet i kultur- och
fritidsförvaltningens regi som har haft som syfte att komplettera
skolbiblioteken. I bokpoolen finns över 20000 böcker, exempelvis
gruppuppsättningar, temapaket och mångspråksböcker.
Böckerna i bokpoolen transporteras mellan skolorna med
serviceförvaltningens mattransporter, vilket inte längre bedöms gå i
linje med hygienkraven som finns i förhållande till transport av mat.
Bokpoolens utlåning har även sjunkit de senaste åren allteftersom
skolbibliotekens utbud har förbättrats och dess utlåning skiljer sig
mycket åt mellan skolorna.
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutade i november 2019 att
avveckla bokpoolen som en besparingsåtgärd. Bokpoolen som
föreslås avvecklas är en del av skolbibliotekcentralens (SBC)
verksamhet. Det ursprungliga beslutet var att bokpoolen skulle
avvecklas vid årsskiftet 2020/2021, men kultur- och fritidsnämnden
beslöt den 15 december att förlänga verksamheten i folkbibliotekens
regi till och med den 30 juni 2021.
Eleverna i grundskolan och grundsärskolan ska, enligt skollagen, ha
tillgång till skolbibliotek. Rektor ansvarar för att skolbibliotekets
verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Rektors uppgift
är att se till att verksamheten i skolbiblioteket organiseras så att den
är en naturlig del av skolans verksamhet. Om skolan inte kan ha ett
bibliotek i de egna lokalerna eller anställa en bibliotekarie, är
samarbete med andra skolors bibliotek eller kommunens
folkbibliotek en möjlighet.
Inom ramen för huvudmannens ansvar när det gäller förutsättningar
för utbildningen, utgör uppföljning av skolbibliotek en del av
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Svar på skrivelse från kultur- och fritidsnämnden
Med utgångspunkt i skollagstiftningen, Nationella
biblioteksstrategin, Nationella digitaliseringsstrategin,
skolbiblioteksutredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning
samt Lunds biblioteksplan har barn- och skolförvaltningen ett
pågående arbete.
Det finns en grupp som har ett pågående arbete utifrån ett rent
pedagogiskt perspektiv. Arbetet omfattar bland annat att ta fram en
gemensam handlingsplan för skolbibliotekens uppdrag. I denna
grupp arbetar skolbibliotekarier, IKT-strateger samt representant
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för Skolbibliotekscentralen. Två utbildningschefer leder gruppens
arbete. Arbetet beräknas vara klart i juni 2021.
Därutöver arbetar barn- och skolförvaltningen fram en nulägesbild
av skolbiblioteksverksamheten inom ramen för huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete i samarbete med
skolbibliotekscentralen, skolbibliotekarier och rektorer. I
förvaltningens ambition om bärkraftiga skolbibliotek på skolorna
behöver en nulägesbild tas fram och föregå eventuella beslut om
åtgärder. Om kartläggningen av nuläget visar på behov av att se över
skolbibliotekens organisering kommer en grupp att arbeta med detta
under läsåret 21/22.
Bokpoolen är en resurs som skolorna använder som ett komplement
till skolbiblioteket. Om kultur- och fritidsnämndens beslut verkställs
den 30 juni och innan såväl nulägesbild och eventuella åtgärder
arbetats fram så behöver en hantering av bokbeståndet ske genom
att fördela bokpoolens böcker till kommunens skolor.

Beredning
Ärendet har beretts inom barn- och skolförvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i detta skede av
ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Serene Rosberg
Verksamhetschef grund- och
grundsärskola

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom:
-

