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Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarförslag - skolbibliotek med utbildade
bibliotekarier
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit till Kommunfullmäktige om
skolbibliotek bemannande med skolbibliotekarier
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-08-27 att
medborgarförslaget fick ställas och överlämnade ärendet till
Kommunstyrelsen för beredning
Kommunstyrelsen begär nu ett yttrande i ärendet från bland annat
Kultur-och fritidsnämnden
Förslagsställaren skriver att hon är ytterst förvånad att man i en
kommun av Hörbys storlek, med flera större skolor, inte har satsat på
skolbibliotek bemannade med kompetenta skolbibliotekarier. Ett
bibliotek på skolan, med utbildad bibliotekarie, bord vara en
självklarhet och fungera som en pedagogisk resurs för både elever
och lärare

Beskrivning av ärendet
Frågan om skolbibliotek i Hörby har diskuterats senaste åren. År
2014 gjordes en utredning (bilaga) av skolbiblioteken i Hörby. I
rapporten presenterades en nulägesbild samt förslag kring
förbättringsarbete. Rapporten stämmer väl överens med lämnade
synpunkter i medborgarförslaget
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Barn- och utbildningsnämnden ställde sig positiva till utveckling
enligt utredningen och har sedan år 2015 lyft behovet av ökade
resurser för skolbiblioteksverksamheten i samband med
budgetberedning. De ekonomiska förutsättningarna har inte ändrats
och nämnden har inte kunnat genomföra önskade
utvecklingsinsatser
Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen ser positivt på en
utveckling av skolbiblioteksverksamheten enligt utredningen och ser
med fördel att detta sker i samarbete med Hörby folkbibliotek.
Skolbibliotek och folkbibliotek har olika uppdrag men ska samarbeta
och komplettera varandra. Ett folkbibliotek får, och ska inte, ersätta
ett skolbibliotek. Exempel på samarbete redogörs för i
utredningsmaterialet från år 2014

Förvaltningens förslag till yttrande
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på lämnat medborgarförslag,
vilket helt korrelerar med utredningen från år 2014 om
skolbiblioteksverksamheten i Hörby
Kultur-och fritidsnämnden ser med fördel att utvecklingen sker i
samarbete med Hörby folkbibliotek. Skolbibliotek och folkbibliotek
har olika uppdrag men ska samarbeta och komplettera varandra. Ett
folkbibliotek får, och ska inte, ersätta ett skolbibliotek. Exempel på
samarbete redogörs för i rapporten från år 2014
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Rapport – Utredning av skolbiblioteksverksamheten i Hörby
kommun
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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