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Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Grundskolenämnden är positiv till ”Biblioteksplan 2022–2027” och ser den som en viktig
del gällande utveckling av skolbiblioteksverksamheten tillsammans med stadens övriga biblioteksverksamhet.
Yttrande

Under det senaste decenniet har antalet fackutbildade bibliotekarier på skolbiblioteken i
Malmö ökat (2008 fanns det 5 fackutbildade bibliotekarier i verksamheten, 2021 finns det
38).
Grundskolenämnden anser att biblioteksplanens roll för att främja en ökad bibliotekariekompetens är viktig för verksamheten. I ”Biblioteksplan 2022–2027” finns flera stärkta målformuleringar kring skolbiblioteksverksamheten som kan bidra till en ökad kvalitet. Både
med fokus på kompetens och verksamhet.
Redan idag finns rekommendationer från grundskoleförvaltningen att alla skolor ska ha en
aktivitets- eller handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten som ska följas upp och utvärderas inom det systematiska kvalitetsarbetet. Grundskolenämnden välkomnar ett utvecklat
gemensamt processtöd som kan stötta skolorna i detta arbete och på sikt bidra till en ökad
kvalitet i skolbiblioteksverksamheten, oavsett var skolans skolbiblioteksverksamhet befinner
sig. Det kan skapa en ökad likvärdighet mellan skolorna, samt bidra till att öka kunskapen
kring skolbibliotekens roll och funktion i dagens skola och därmed också öka elevernas måluppfyllelse.
Grundskolenämnden välkomnar även en årlig kartläggning som kan ses som en garant för
och genomlysning av skolbiblioteken. Det är positivt att det visar en nulägesbild över hur
skolornas utvecklingsarbete ser ut, vilka utmaningar och möjligheter som finns, samt vilket

2

ökat stöd som skolorna upplever att de behöver för att lyckas med sin skolbiblioteksverksamhet.
Grundskolenämnden ser det också som positivt med ett ökat samarbete med folkbiblioteket
när det är möjligt. Med utgångspunkt i de gemensamma och prioriterade användargrupperna
kan ett större sammanhang och mer effektivt arbete kring de utvecklingsområden och utmaningar som beskrivs i planen skapas.
Grundskolenämnden anser att bibliotekens demokratiska uppdrag behöver synliggöras och
stärkas och att det är positivt med fördjupat samarbete mellan skol- och folkbiblioteken för
att stärka skolans demokratiska uppdrag och det demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen.
Förslagen i ”Biblioteksplan 2022–2027” kommer att innebära vissa kostnader för grundskoleförvaltningen i form av tid för att skapa processtöd, skolbiblioteksplaner och kartläggning
av verksamheten. Det finns dock redan idag personella resurser i form av skolbibliotekssamordnare på grundskoleförvaltningen som kan stödja skolorna i detta arbete.
Ordförande

Sara Wettergren
Förvaltningsdirektör

Anders Malmquist
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
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