Svar på interpellation ställd av Miljöpartiet till Erik
Östman (M) – Hur ska fokusbibliotekens framgång
bestå?
Hur säkerställs likvärdigheten mellan Linköpings skolor när den centrala styrningen
tas bort?
Svar: En samordningsfunktion tillsätts på 20 % för att ta över den del av den gamla
chefstjänsten som rörde just det samordnade arbetet. Samordnaren har i uppdrag att:


Driva skolbiblioteksutveckling på övergripande kommunal nivå



Sammankalla och leda nätverk för bibliotekspedagoger/skolbibliotekarier



Driva samarbeten med andra biblioteksaktörer på lokal, regional och nationell nivå
samt med övriga verksamheter inom kommunen



Återrapportera uppdraget till enhetschefen för Resurs- och stödverksamhet

20 % är den bedömning som förvaltningen ser som lämplig. Skulle omfattningen visa sig
vara otillräcklig kan en förändring av tjänstgöringsgraden genomföras längre fram.
Hur säkerställs det att skolorna kan rekrytera kompetenta fokusbibliotekarier om
avtalet omprövas vart tredje år?
Svar: Bedömningen är att detta inte påverkar möjligheten negativt. I tidigare modell fanns
ingen tidsgräns kombinerat med ekonomiska förutsättningar som inte var enhetliga över tid.
När en skola beviljats få fokusbibliotek så betalade nämnden för fokusbibliotekarien de två
första åren. Nästkommande 2 år betalade nämnden 50 % och därefter 25 %.
Detta har varit svårhanterligt för rektorer, särskilt när det varit rektorsbyte och
förutsättningarna uppfattas som oklara. Även om det varit samma rektor så uppstår problem
när kostnader förändras. Förvaltningen har haft diskussion med rektorer vid flera skolor när
skolan belastats högre och de har då varit mer tveksamma till att fortsätta ha fokusbibliotek.
Avsaknaden av tydliga regler över tid om vad åtagandet att ha ett fokusbibliotek innebär har
med andra ord varit till nackdel för både tillskapandet och bevarandet av nya fokusbibliotek.
Med den nya modellen för ersättning vet rektor vad man går in i och det är samma
förutsättningar genom åren.
Stabila och tydliga förutsättningar och ett engagemang i utvecklingen av fokusbibliotek torde
ge goda förutsättningar att rekrytera kompetent personal.
Hur kommer arbetet med den nya organisationen följas upp och utvärderas?

Svar: Arbetet kommer följas upp på förvaltningen och återrapporteras till nämnden. Allians
för Linköpings mål är att fler elever ska få tillgång till fokusbibliotek, inte färre. Skulle den nya
modellen visa sig ha negativ inverkan på utvecklingen och utbyggnaden av våra
fokusbibliotek kommer vi inte tveka att pådriva en förändring för att säkerställa att den
positiva utveckling som vi haft består.
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