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§ 44  

Motion- Bemanna alla skolbibliotek med 
skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor  

Beslut 
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter 

Sammanfattning av ärendet 
Feministiskt initiativ i Gnesta har lämnat in en motion med förslaget att alla Gnesta 
skolors skolbibliotek ska vara bemannade. Motionärerna menar att detta skulle öka 
elevernas måluppfyllelse, förståelse för medier samt stärka det källkritiska 
perspektivet. 

Att arbeta för att främja elevers läslust, läs- och skrivförmåga och källkritik är viktiga 
delar av skolans arbete. Bemannade skolbibliotek spelar en viktig roll i sammanhanget. 
I fördelningen av statsbidrag för en likvärdig skola 2022 (BOUN.2021.121) har barn- 
och utbildningsnämnden beslutat att 400 000 kronor av bidraget ska gå till arbetet 
med alla elevers tillgång till litteratur och bibliotek. 

Inom ramen för detta arbete anställdes en kommunövergripande skolbibliotekarie i 
februari 2022. Skolbibliotekarien kommer att utgå från Frejaskolan och vara ute i 
övriga skolor enligt ett schema. Detta för att underlätta för såväl skolbibliotekarie som  
personal kring planering och inbokning av aktiviteter för eleverna. Utöver den 
schemalagda planeringen kommer skolbibliotekarien att lämna plats för flexibilitet, så 
att även spontana besök i skolorna kan äga rum. Skolbibliotekarien kommer arbeta 
både med och i anslutning till skolbiblioteken, men även arbeta läsfrämjande i form av 
exempelvis bokprat eller läsprojekt tillsammans med pedagoger. Vidare kommer 
skolbibliotekarien att samarbeta med personal på Gnestas folkbibliotek, i enlighet med 
Gnestas biblioteksplan. 

Beslutsunderlag 
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-05-30, § 68 

2. Tjänsteskrivelse 2022-04-13 
3. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-04-05, § 22 

4. Tjänsteskrivelse 2022-03-31 

5. Motion Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor 
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Tjänsteförslag 
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag. 
   

Sändlista 
~ Barn- och utbildningsförvaltningen 

  


