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Mediotekets enhetschef Hans Fernström skriver att Medioteket har en lång tradition av att 

tillhandahålla utlåning av barn- och ungdomslitteratur i klassuppsättningar till såväl kommunens 

egna verksamheter som till friskolor inom kommunen. Vi föräldrar till skolbarn ser tjänsten som 

mycket värdefull eftersom den enligt lärarna ger möjlighet för att hela klassen ska läsa en och samma 

bok samtidigt, vilket är enormt nyttigt för barnens läsförståelse – något som resultaten i OECD:s 

PISA-undersökning visat att svenska elever blivit sämre på. Ändå säger Medioteket upp avtalet 

mellan Cirkulationsbiblioteket och Sverigefinska skolan i Stockholm i ett brev daterat den 25 augusti 

2014.  

I en brevväxling som följde uppsägningen åberopade biträdande enhetschef vid Medioteket, Gunilla 

Vigert (den 18 september) kommunallagens 2 kap. § 7, konkurrenslagstiftningen samt skollagen (de 

två sistnämnda utan några särskilda paragrafhänvisningar) som skäl till uppsägningen. 

Kommunallagens nämnda paragraf konstaterar att kommuner och landsting får driva 

näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga 

anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Detta verkar Stockholms 

stad tolka som att kommunen endast i undantagsfall får tillhandahålla sina interna tjänster och 

produkter på den allmänna marknaden och där konkurrera med det enskilda näringslivet 

(Utbildningsförvaltningens svar till rektor Heli Lindström ca den 23 oktober).  

Vid begäran av formellt beslut och beslutsunderlag meddelade Hans Fernström (den 24 september), 

att Medioteket anser att det inte är ett nytt beslut. Han hävdade att uppsägningen handlar om en 

korrekt implementering av gällande lagsstiftning baserat på information och förtydliganden av 

gällande lagstiftning avdelningen har fått av stadens jurister.  Underlaget som förtydligar 

lagstiftningen eller vidare information har Stockholms stad/Medioteket inte varit villig att skicka ut, 

inte ens när så har begärts. 



Föräldraföreningen TURVA anser, efter att ha konsulterat flera jurister, att uppsägningen i själva 

verket är ett beslut. Ett beslut måste vara möjligt att överklaga. Detta då grundläggande 

förvaltningsrättsliga principer stipulerar att beslut som går den enskilde emot, skall kunna 

överprövas. De klagande, d.v.s. våra barn, lider helt klart en stor rättsförlust genom kommunens 

uppsägning/beslut.  

Det är dessutom oklart huruvida beslutet inte strider mot skollagens (2010:800) 1 kap. § 9 om 

utbildningens likvärdighet oavsett skolform. 

Ytterligare juridisk expertis påpekar att kommunens åberopande av konkurrenslagen är felaktigt. 

Konkurrenslagen syftar till att hindra att skattefinansierade verksamheter som får fördel av sin 

offentligrättsliga status konkurrerar med privata företag på vissa områden. På området 

bibliotekstjänster till skolor finns dock oss veterligen inga privata företag som erbjuder tjänsten 

”klassuppsättningar låneböcker till skolor”.  

Stockholm stads Cirkulationsbibliotek lyder under bibliotekslagen (2013:801), och kan rimligtvis 

uppfattas som ett folkbibliotek, möjligtvis som övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. För 

folkbibliotek är kommunen huvudman. Bibliotekslagets § 2 och § 6 konstaterar att 

biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. § 8 stipulerar att folkbiblioteken ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. 

Att diskriminera mot friskolor måste därmed strida mot lagen.  

Slutligen önskar vi påpeka att bibliotekslagens 5 § konstaterar att ”[b]iblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna [där finska är 

ett]…, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.” Att 

Cirkulationsbiblioteket inte tillhandahåller klassuppsättningar av böcker på finska, eller på de övriga 

minoritetsspråken, måste därmed anses strida mot bibliotekslagen. 

Med anledning av det ovanstående vill vi, Föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i 

Stockholm, att Mediotekets uppsägning av avtalet med Sverigefinska skolan i Stockholm omprövas. I 

andra hand yrkar vi på en besvärshänvisning. Därtill vill vi att Cirkulationsbiblioteket får krav på sig 

att köpa in klassuppsättningar av böcker på de officiella minoritetsspråken, däribland på finska. 
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