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Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande Tobias Nässén 

Hur är läget för skolbiblioteken i Nacka? 

Trots skärpt lagstiftning under senare år så har en stor del av landets skolor inte nått upp till 
en rimlig nivå vad gäller standard. En godkänd kvalitet ska bestå av personaltid (gärna 
utbildad bibliotekarie) i biblioteket, för en högstadieskola åtminstone halvtid. Personalen ska 
ha tid för samarbete med lärarpersonal så att de böcker/medier biblioteket erbjuder är 
aktuella och kompletterar läroplanen på ett bra sätt. Biblioteket ska vara beläget och ha en 
inbjudande lokal där elever kan sitta och läsa och ta det lugnt. Det ska satsas på litteratur för 
alla åldrar och för alla språkområden som finns i skolan för att vara det stöd för 
hemspråksundervisningen som behövs.  

Det innebär att skolorna behöver satsa mer på sina bibliotek, alltifrån personal, lokal till nya, 
aktuella böcker/medier. I USA och en del andra västerländska länder är skolbiblioteken 
mycket viktiga och har en framskjuten roll i undervisningen till gagn för 
kunskapsinhämtningen. Även Nackas skolor behöver jobba mer med läsning och 
kunskapssökning för att höja alla elevers nivå, läsförmåga och kunskap. Nackalistan har i 
varje års budget berört skolbibliotekens standard och vill nu få svar på hur läget är i Nacka, 
efter den senaste larmrapporten i landet som gäller dessa, och lagens efterlevnad.  

Hur stor andel av kommunens högstadieskolor och gymnasier (oavsett om de är fristående 
eller kommunala) har skolbibliotek med anställd personal, 20 tim eller mera? 

Hur stort är bok-/mediaanslaget per elev och år (t ex 2017) i alla skolor i kommunen (oavsett 
om de är fristående eller kommunala)? 

Hur är lokalernas storlek och utformning/inredning i alla skolor i kommunen (oavsett om de 
är fristående eller kommunala)? 

Används skolbiblioteken som en integrerad del av undervisningen i samarbete med lärarna 
och som ett stöd för läroplanen? 

På vilket sätt kontrollerar kommunen att lagen om skolbibliotek och deras standard efterlevs i 
Nackas skolor?  
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