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Revisionsrapport: Granskning av biblioteksverksamheten  
KPMG har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer granskat biblioteksverksamheten i 
kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Granskningens syfte har varit till att bedöma om berörda nämnder har en effektiv och ändamålsenlig 
styrning, ledning och uppföljning som bidrar till en tillfredsställande lagefterlevnad, kvalitet och 
måluppfyllelse i kommunens biblioteksverksamhet. Vår sammanfattande bedömning är att den delvis 
är effektiv och ändamålsenlig.   
 
Vi bedömer att: 

• kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning och uppföljning i hög grad säkerställer att 
kommunen lever upp till bibliotekslagens och biblioteksprogrammets krav på kommunens 
folkbibliotek.  

• grundskolenämndens och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens styrning, ledning och 
uppföljning inte säkerställer att kommunen lever upp till skollagens och biblioteksprogram-
mets krav på skolbibliotek. 

• bibliotekslagen och biblioteksprogrammet efterlevs också i Flemingsberg och Trångsund, trots 
de begränsningar som följer av tillfällig lokal respektive nedläggning av en biblioteksenhet. 
Dock har möjligheterna att efterleva programmets ambitioner om biblioteken som ” 
gränsöverskridande mötesplatser som stärker social sammanhållning”, där ”bibliotekens 
lokaler, utbud och verksamhet måste vara tillgängliga för alla” sannolikt påverkats negativt av 
förändringarna.   

• det inte finns ett samarbetsavtal mellan grundskolenämnden respektive gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden om att tillhandahålla biblio-
tekstjänster. Det finns goda exempel på samverkan mellan folkbiblioteken och skolor, men vår 
bedömning är att samarbetet mellan folkbiblioteken och skolorna inte fungerar på ett helt till-
fredsställande sätt. På vissa skolor finns oklarhet om skolans ansvar att tillhandahålla 
skolbibliotek, men också delvis skilda uppfattningar på kultur- och fritidsförvaltningen res-
pektive utbildningsförvaltningen om folkbibliotekens uppdrag.  
 

Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi: 

• Att grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur skollagens krav på 
skolbibliotek på alla grundskolor i kommunen ska säkerställas. 

• Att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur skollagens 
krav på skolbibliotek på alla gymnasieskolor i kommunen ska säkerställas samt hur nämnden 
ska möta behoven av ”skolbibliotek” inom vuxenutbildningen. 

• Att kultur- och fritidsförvaltningen i den pågående halvtidsutvärderingen av  
biblioteksprogrammet belyser eventuella oklarheter om uppdrag och ansvarsfördelning som 
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grund för att förtydliga utgångspunkterna för samverkan mellan folkbiblioteken och 
skolbiblioteken. 

 

Revisorerna beslutar att överlämna rapporten till kultur- och fritidsnämnden, grundskolenämnden och 
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande senast den 29 april 2021 samt för kännedom till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
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