
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (4) 
Sammanträdesdatum  
2019-09-05  
  

 
 
 

 
Sekreterare Mona Öman Blylod 

  

Ordförande Louise Mörk (S) 

  

Justerande Lena Jarblad (S) 

  
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-05 § 96 

Anslags uppsättande 2019-09-06 Anslags nedtagande 2019-09-30 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 

  

Underskrift/anslaget av  Mona Öman Blylod 
 

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen kl. 13:00-17.00 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Lena Jarblad (S) 

  

Justeringens plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ovalen 2019-09-05 

  

Paragrafer              §96 
Omedelbar 
justering 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

 
Beslutande  Louise Mörk (S) (ordförande) 

Ken Åman (S) (vice ordförande) 
Carola Bergman (S) 
Lena Jarblad (S) 
Jonas Sköld (S) 
Maria Platni (V) 
Lisa Karlström (MP) 
Malin Stenvall Viksten (M) 
Cornelia Johansson (M) 
Hans Öhlund (C) 
Åke Forslund (SJV) 
Eva Åström (SJV) 
Niklas Lundgren (S) tjänstgörande ersättare 

  

Övriga deltagare Mona Öman-Blylod, sekreterare 
Malin Westling, förvaltningschef 
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§96  Återrapport – Uppdrag i biblioteksplan 2016-2019 
Diarienr 19BUN331 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporten och överlämnar den till 
Förvaltningschef, Kultur-, park- och fritidsförvaltningen samt Kommunfullmäktige. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har, i den fastställda Biblioteksplanen för åren 2016-2019, gett 
utbildningsförvaltningen/barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att senast 2019 ta fram ett 
förslag på hur skolbiblioteksfrågan ska lösas. 
 
Enligt de definitioner som råder gällande skolbibliotek anser utbildningsförvaltningen att 
nuvarande organisation av skolbibliotek i Piteå kommun är acceptabel. Skolenheterna, 
förutom Pitholmsskolan, har tillgång till ett bibliotek i den egna skolenhetens lokaler 
alternativt på rimligt avstånd till dessa. 
 
På Pitholmsskolan förekommer planer på ett framtida skolbibliotek i samband med att 
renoveringar och ombyggnationer kommer till stånd, men tidsplanen för detta är osäker. 
Även om skolbiblioteken är utformade på en acceptabel nivå (enligt Skolinspektionens 
definition) finns det utvecklingspotential som kan öka kvaliteten på skolbiblioteken 
ytterligare, varvid utbildningsförvaltningen förslår sex åtgärder. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår även att en arbetsgrupp utses, med representanter från såväl 
skola som bibliotek, med uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsplan för att åstadkomma 
de föreslagna åtgärderna. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporten gällande Kommunfullmäktiges 
uppdrag att ”lösa skolbiblioteksfrågan”. 
  
Malin Westling, förvaltningschef föredrar återrapporten. 
 
Expedieras till  
Förvaltningschef, Kultur-, park- och fritidsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
Återrapport uppdrag Biblioteksplan 2016-2019 
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