
 

 

 

 

 

 

Interpellation om övergången av bokpoolen från Kultur- och 
fritidsnämnden till Barn- och skolnämnden samt 
skolbibliotekscentralen, ställd till Mia Honeth 

 

I juni 2021 tog Kultur- och fritidsnämnden beslut om att Skolbibliotekscentralens bokpool ska 

upphöra den 1 juli. Barn- och skolnämnden ska ta över bokpoolen senast den 31 december.  

Skolbibliotekscentralen, SBC, förser lärare och elever med relevant extramaterial till 

undervisningen, men övergången av bokpoolen gör att personalen inte vet hur de nu ska få tillgång 

till detta material. Utöver bokpoolen förser SBC även kommunens skolbibliotekarier med 

fortbildning, och fungerar som ett nav för kontakten mellan bibliotekarierna som annars ofta jobbar 

utan nära bibliotekariekollegor. Bra exempel kan spridas snabbt och verksamheten blir mer 

likvärdig för kommunens barn. Under våren har det skapats en stor osäkerhet, ett slags 

handlingsvakuum, i väntan på att verksamheten ska utredas i Barn- och skolnämndens regi. Det står 

i skollagen att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Men ett skolbibliotek är mer än ett rum 

med bokhyllor. Skolbibliotekarierna har en stor kunskap som förbättrar och lyfter undervisningen, 

inte bara kring läsning och böcker, utan när det gäller sådana viktiga saker som källkritik och 

informationssökning. Det är viktigt att ta tillvara bibliotekariernas yrkeskunskap och främja deras 

arbete. Osäkerheten kring SBC:s framtida organisation rimmar illa med detta. På Lunds kommuns 

hemsida står det att medierna kommer att finnas kvar men att lån kommer inte att kunna 

genomföras innan årsskiftet. I Lund – Ideérnas stad – får alltså hyllmeter av böcker stå orörda så att 

barnen inte kan använda dem i väntan på utredning om hur skolbibliotekscentralen ska organiseras. 

Det finns en befintlig organisation som skulle kunna byta hemvist och utvecklas, men istället väljer 

den styrande majoriteten att lägga en våt filt över verksamheten och utreda. I den gemensamma 

bokpoolen har lärare och elever haft till ett bokbestånd som är långt mer omfattande än vad som är 

möjligt att ha på varje skola, med bland annat både klassuppsättningar och specialframtagna 

temalådor. Jag är väldigt orolig att resultatet blir en minskad bredd i undervisningen under tiden 

utredningen pågår.  

 

Lunds kommun var tidigare känt över hela landet för bra skolbibliotek, och Philip Sandberg 



framhöll de flertaliga utmärkelserna om Skolbibliotek i världsklass i sitt inledningsanförande om 

budget (EVP) tidigare i år. Utvecklingen med minskade medel och omorganisation gör att i år vill 

skolbibliotekarierna inte ens ansöka om utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. De som till 

syvende och sist drabbas är barnen som får en sämre tillgång till olika medier i undervisningen, helt 

i onödan.  

 

Hur tänker du se till att skolbibliotekscentralen och bokpoolen fungerar under övergångsperioden 

fram till december? 

Tycker du att det är acceptabelt att det inte går att låna olika medier från skolbibliotekscentralens 

bokpool under ett halvår och att den organisation som skolbibliotekscentralen innebär pausas ett 

halvår? 

Hur ska du se till att kunskapsstaden Lunds kommun åter får skolbibliotek i världsklass? 

 

 

 

 

 

 

 

     Angelica Svensson, Vänsterpartiet  


