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Datum 

2018-05-24 

 

  

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 maj 2018 kl. 13:15 i 
Smedjan, Nämndhuset för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 6066  

  

2.  Eventuell förändring av skolbibliotekens 
organisatoriska tillhörighet 
Dnr 00054-2018  

  

3.  Avgifter för instrumenthyra på musikskolan  
Dnr 00066-2018  

  

4.  Föreningsbidrag 
Dnr 00069-2018  

  

 
Kim Bäckström 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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Besöksadress 

Herrgårdsgatan 37 
Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 
 
Anna-Lena Sandell, 0586-482 09 
anna-lena.sandell@degerfors.se  
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Er referens 

 

 

 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Organisatorisk tillhörighet skolbiblioteken 

Förslag till beslut 
Skolbiblioteken ska organisatoriskt tillhöra folkbiblioteket.  

Ärendet 
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska enligt 2 kap. 36 § skolL ha tillgång 
till skolbibliotek. Enligt förarbetena (prop. 2009/10:165 s. 661) innebär det en 
skyldighet ”för alla skolhuvudmän för de uppräknade skolformerna att anordna 
sin verksamhet så att eleverna har tillgång till skolbibliotek för att stimulera 
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras 
behov av material för utbildningen. Hur detta anordnas måste kunna variera 
från skolenhet till skolenhet.” I skollagen finns ingen klar definition av begrep-
pet skolbibliotek, men man uttalar i förarbetena (prop. 2009/10: 165 s. 284) att 
med ett skolbibliotek ”brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs 
av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och 
som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas 
lärande”. 

Även i bibliotekslagen finns regler om skolbibliotek. Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet, som inkluderar skolbibliotek, ska enligt 2 § bibliotekslagen 
”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kun-
skapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteks-
väsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverk-
samhet ska finnas tillgänglig för alla." 

Det finns däremot inga bestämmelser som anger att det exempelvis måste 
finans en skolbibliotekarie eller likande. 

Skolinspektionen har i några tillsynsbeslut uttalat att det krävs ett organiserat 
samarbete mellan en skola och ett kommunalt bibliotek för att kravet på tillgång 
till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt. Det räcker inte att skolan och eleverna 
vid behov besöker till exempel ett stads- och universitetsbiblioteket i samma 
kommun. 
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1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens 
lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att 
kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för 
att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informa-
tionsteknik och andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkut-
veckling och stimulera till läsning.  

Skolbiblioteket bör enligt skolinspektionen ”därför ligga så att det går att använ-
da i undervisningen, antingen i skolans egna lokaler eller på rimligt avstånd från 
skolan. Det kan röra sig om att en skola och ett folkbibliotek, med lokaler i di-
rekt anslutning till varandra, har ett samarbete som innebär att alla krav på ett 
skolbiblioteks funktion är uppfyllda. En sådan lösning kan ju syfta till att ge ele-
verna så god tillgång till litteratur och andra informationsbärare som möjligt – 
just för att gynna utbildningen. Det kan också röra sig om att två skolor som 
ligger nära varandra har ett gemensamt skolbibliotek och att avståndet är så litet 
att biblioteket faktiskt bildar en integrerad del av utbildningen för båda skolors 
elever. 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen anordnas så att eleverna har till-
gång till skolbibliotek. Även rektorn har ett ansvar för detta vilket framgår av 
läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskola, 
sameskolan samt fritidshemmet: Rektor har ett särskilt ansvar för skolans 
arbetsmiljö. Den ska ”utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.”  

I Degerfors kommuns grundskolor finns skolbibliotek på samtliga skolor. Alla 
skolor har också skolbibliotekarie i olika omfattning. Skolbibliotekarien är an-
ställd av och utgår från i huvudsak folkbiblioteket med Kulturchefen som an-
svarig chef. Kulturchefen har bibliotekarieutbildning. Fråga har uppkommit om 
inte skolbiblioteken organisatoriskt kan anordnas under folkbiblioteket. Anled-
ningen är främst att den samlade kompetensen i frågor som rör skolbibliotek 
finns hos personal anställd inom folkbiblioteket. Även om ansvaret organisa-
toriskt vad gäller utformning och verksamhet ligger hos folkbiblioteket krävs ett 
samarbete kring frågorna då även rektor har ansvar för att skolbibliotek finns.  

  

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
 
Beslutet ska skickas till 
Rektorer 
Kulturchef 
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Handläggare  

Sofia Luthman  
Tel: 0586-481 63   
E-post: sofia.luthman@degerfors.se 

Mottagare 

 Kultur- och utbildningsnämnden 

Avgifter för instrumenthyra på musikskolan 

Förslag till beslut 
Godkänner kulturchefens förslag om förlängning av hyresnedsättning. 
 

Ärendet 
Vid samtal med föräldrar till elever på musikskolan har det framkommit att det innebär 
problem för familjer när instrumenthyresavgiften höjs efter två år. De förmedlar en oro över 
att avgiftshöjningen kan få elever att sluta på musikskolan. Framför allt elever som saknar de 
socioekonomiska förutsättningarna att betala den högre avgiften. Föräldrarna önskar i stället att 
den lägre hyresavgiften kvarstår några år till. 
 
Reglerna ser idag ut som följer: 
 
År 1-2 250 kr/påbörjad termin 
År 3-4 500 kr/påbörjad termin 
 
Deltar eleven i orkester sker ingen höjning av avgiften tredje året utan först fjärde året. Oboe, 
fagott, barytonsaxofon, valthorn, baryton, bastuba och kontrabas är undantagna höjd avgift 
även fjärde året. 
 
I snitt får musikskolan in cirka 11 tkr/år för instrumenthyra. Att skjuta hyreshöjningen framåt i 
tid innebär således ingen större förändring för musikskolan och kommunen, men det kan 
utgöra en stor skillnad för privatpersoner. Att helt ta bort avgifterna för instrumenthyra kan ha 
effekten att låntagarna inte är lika rädda om sina instrument. 
 
Att skjuta hyreshöjningen framåt i tid skulle kunna se ut så här: 
 
År 1-4 250 kr/påbörjad termin 
År 5 500 kr/påbörjad termin (undantaget oboe, fagott, barytonsaxofon, valthorn, 

baryton, bastuba och kontrabas som har kvar den lägre avgiften även 
fortsättningsvis) 

Bedömning 
Nämnden föreslås godkänna kulturchefens förslag. 
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Sofia Luthman 
Kulturchef 
 

Expedieras till 
Kulturchef 
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Handläggare  

Sofia Luthman  
Tel: 0586-481 63   
E-post: sofia.luthman@degerfors.se 

 

  

Förslag till beslut 
Godkänner utbetalning av föreningsbidrag enligt nedanstående lista. 

Ärendet 
Av tradition räknar föreningar in bidrag från kommunen och utan det kan det bli så att 
föreningsutbudet i kommunen blir fattigare. Nämnden föreslås därför godkänna 
bidragsansökningarna enligt nedanstående.  
 
 

1. Föreningar med ungdomsverksamhet: 
Nysunds Bygdegårdsförening  7 000 
Rädda Barnen   2 250 
Svartå Folkets hus   4 000 
VKU (Vallakyrkans ungdom)  5 000 

2. Hembygdsföreningar: 
Degerfors hembygdsförening  15 000 
Svartå hembygdsförening  15 000 
Knutsbol hembygdsförening  15 000 

3. Kulturföreningar: 
Degerfors musikkår   15 000 
Korpen   15 000 
Riksteatern   15 000 
Konst runt Möckeln   5 000 

4. Studieförbund: 
ABF (Arbetarnas bildningsförbund) 27 968 
Bilda    16 115 
FU (Folkuniversitetet)  0 
Sfr (Studiefrämjandet)  112 881 
SV (Studieförbundet Vuxenskolan)  63 834 
NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 16 886 
Mbs (Medborgarskolan)  255 
Sensus   3 160 
KBV (Kulturens bildningsverksamhet) 3 683 
SISU    35 000 

 

Årliga föreningsbidrag 

1. Föreningar med ungdomsverksamhet: 
Föreningar med ungdomsverksamhet ska årligen till förvaltningen inlämna erforderliga 
handlingar enligt regler för ungdomsbidrag. Ett av kriterierna för att beviljas bidrag för 
ungdomsverksamhet är att föreningen ifråga ska ha minst tio ungdomar i åldern 6-25 år 



DEGERFORS KOMMUN 
 
Datum Beteckning Sida 

Kultur – och utbildningsförvaltningen 2018-05-23  2(2) 

    

 

 
som regelbundet deltar i verksamheten. Från detta konto utbetalas också till Svartå 
Folkets Hus och Nysunds Bygdegårdsförening 7 000:- vardera i verksamhetsbidrag. 
Förra året fick Svartå Folkets hus 10 000:- i bidrag på grund av en 
kommunikationsmiss varför en överenskommelse gjordes om att de i år får 4 000:- i 
stället för 7 000:-.  

2. Hembygdsföreningar: 
Årligen utbetalas till vissa vuxenorganisationer ett årligt bidrag. Bidragets storlek är 
maximerat till 15 000:- i årligt bidrag. 

3. Kulturföreningar: 
Årligen utbetalas till vissa vuxenorganisationer ett årligt bidrag. Bidragets storlek är 
maximerat till 15 000:- i årligt bidrag. 

4. Studieförbund: 
Årligen utbetalas till studieförbund ett årligt bidrag. Bidragets storlek bestäms av antalet 
fullgjorda timmar för kommunens invånare. Studiefrämjandet har förtroendet att 
fördela bidragen mellan studieförbunden enligt inlämnad statistik över fullgjorda 
timmar, undantaget är SISU, som har ett för budgetåret fastställt belopp. 
Medborgarskolan och Folkuniversitetet har uppgett att de inte har haft någon 
verksamhet i kommunen under det aktuella året. 

 

Finansiering 
Medel avsatta i budget. 

Beslutsunderlag 
Till förvaltningen inlämnade handlingar. 
 
 
 
 
 
 
Sofia Luthman 
Kulturchef 
 

Expedieras till 
Kulturchef, handläggare på biblioteket. 
 


