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Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, organiserar den fastboende 
befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt 
på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för 
boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.  

 
Till utbildningsdepartementet 
u.remissvar@regeringskansliet.se                                                                               Dnr U2021/00554 
 
 
 

 

Remissvar från Skärgårdarnas Riksförbund på betänkandet ”Skolbibliotek 

för bildning och utbildning” (SOU 2021:3) 

Den generella förstärkning av elevers rätt till skolbibliotek som detta betänkande 
föreslår är positivt ur skolor på öars perspektiv, då dessa generellt är bland de 

sämst gynnade av den rådande situationen. Dock har det inte tagits tillräcklig 
hänsyn till de konsekvenser och praktiska problem dessa förslag innebär för små 

skolor på landsbygden i allmänhet och på öarna i synnerhet. 

Vi är rädda för att detta förslag kommer att öka arsenalen av argument för 
nedläggning av små skolor på landsbygd och öar, om inte det samtidigt införs 
ekonomiska incitament för kommuner och regioner att öka servicen för 

civilsamhället på landsbygd och öar. 

 

Folk/skolbibliotek har stor betydelse som tillhandahållare av allmän 
service för civilsamhället på små orter och öar. 

Kravet att Skolbiblioteket skall var i samma byggnad/enhet eller i direkt närhet till 

skolan är för små skolor kontraproduktivt, även om det är önskvärt. 
Samordningsvinster med att kombinera skol/folkbibliotek med andra 

samhällstjänster för att öka den generella tillgängligheten måste för små orter 
värderas mycket högt. I synnerhet då det av läroplanerna framgår att skolan ”ska 
medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar 

för människor också utanför den närmaste gruppen”. 

Bemanningskravet kan tillgodoses genom att behörig personal fysiskt och/eller 
digitalt bemannar lokalerna vid bestämda tidpunkter lämpliga för respektive 

grupps tillgänglighetskrav. Förvaltning och drift av lokalerna och verksamheterna 
kan dessutom i exempelvis vissa fall vara av tredje part i form av ett IOP 

(Idéburet Offentligt Partnerskap) för att gynna både delaktigheten och 
tillgängligheten. 
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Om det även på orter och öar utan skola fanns denna typ av serviceinfrastruktur 

skulle effekterna av till exempel rådande pandemi och tillfälle av extremväder på 
elevers bildning och utbildning inte bli så stora. 

Att det är samma krav på skola med annan skolhuvudman än offentlig är bra om 

det ges förutsättningar för att eventuella ombildningar från offentligt till enskilt 
huvudmannaskap underlättas praktiskt och ekonomiskt.  

 

Hven 2021-06-11 

 

Sten-Åke Persson 

Styrelseledamot i Skärgårdarnas Riksförbund 
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