
��������	
�������� ����������������������� � ������ � ���� !"���

�#$%&'()*)+� 	),-.)&%,*� /(0'*)&)*� �',)&$01*0'2)3&%,*+�,&'(4�567�0#$%&'()�� � � ��
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��������	
�������� ����������������������� � ������ � ����� !���

�"#$%&'()(*� 	(+,-(%$+)� .'/&)(%()� �&+(%#/0)/&1(2%$+)*�+%&'3�456�/"#$%&'(�� � � ��

� �%33%$&(7+)/+%&'3� 8%(%#(%,� ��('$+/249)$73$+)$� :;�%<("9����:� =�:>�,4(&/?� � �� � � ��"%(")$'33)(����@���:AB:?C�:� � � �� ��DEFGHG���IJKLKMKNNOPQLRSMQTQU�VJWQ�XKSTPNYRZKMJPLRJQP[�\]QOLRĴPJLTRL�KS_�̀TNab̂PJLTRL��DcdFefcf�dgG�dgEhgGd�fEFF�iKZZjQOLkJRNORQ�lMLRQ�� �
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Datum Diarienummer
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HUDDINGE KOMMUN

Postadress Besök  
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se

Handläggare
Elin Lindelöw
Elin.Lindelow@huddinge.se

Grundskolenämnden 

Revisionsrapport: Granskning av biblioteksverksamheten

Förslag till beslut
Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar 
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och 
rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska biblioteksverksamheten i 
kommunen.
Granskningens syfte har 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.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att grundskolenämndens styrning, 
ledning och uppföljning inte säkerställer att kommunen lever upp till skollagens 
och biblioteksprogrammets krav på skolbibliotek. Därtill görs bedömningen att 
samarbetet mellan folkbiblioteken och skolorna inte fungerar på ett helt 
tillfredsställande sätt.
Under hösten 2021 kommer förvaltningen att starta ett nätverk för skolbibliotek. 
Nätverkets uppdrag kommer att innefatta att definiera en basnivå avseende 
analoga och digitala medier, samt att ta fram förslag till nyckeltal för bemanning 
på skolbiblioteken i kommunen.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och 
rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska biblioteksverksamheten i 
kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Granskningens syfte 
har 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.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att grundskolenämndens styrning, 
ledning och uppföljning inte säkerställer att kommunen lever upp till skollagens 
och biblioteksprogrammets krav på skolbibliotek. Revisionen anger också att det 
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saknas ett samarbetsavtal mellan grundskolenämnden respektive gymnasie- och 
arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden om att tillhandahålla 
bibliotekstjänster. Därtill görs bedömningen att samarbetet mellan folkbiblioteken 
och skolorna inte fungerar på ett helt tillfredsställande sätt. Revisorerna anger att 
det på vissa skolor finns oklarhet om skolans ansvar att tillhandahålla 
skolbibliotek, samt i viss utsträckning skilda uppfattningar på kultur- och 
fritidsförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen om folkbibliotekens 
uppdrag.
Revisorerna lämnar följande rekommendation till grundskolenämnden:

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

Förvaltningens synpunkter
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att en granskning av 
biblioteksverksamheten i kommunen har genomförts. För att säkerställa att 
grundskolenämnden lever upp till skollagens krav avseende skolbibliotek, och 
mot bakgrund av det som framkommer i revisionsrapporten, avser nämnden att 
genomföra ett antal insatser. 
Under hösten 2021 kommer förvaltningen att starta ett nätverk för skolbibliotek. 
Nätverkets uppdrag innefattar att definiera en basnivå för skolbiblioteken i 
kommunen, innefattande bland annat grundutbud rörande analoga och digitala 
medier, samt att ta fram förslag till nyckeltal avseende bemanning på 
skolbiblioteken. Nätverket har därutöver i uppdrag att kartlägga nuläge avseende 
skolbibliotek på samtliga grundskolor i kommunen. Arbetet kommer att ta sin 
utgångspunkt i delbetänkandet avseende Utredningen om stärkta skolbibliotek och 
läromedel som en vägledning i arbetet. I delbetänkande föreslås åtgärder för att 
stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i bland annat grundskolan likvärdig 
tillgång till skolbibliotek. I delbetänkandet föreslås även åtgärder för att öka 
tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.
Nätverket för skolbibliotek kommer även att arbeta med att utveckla skolornas 
arbete med att främja läsande och medie- och informationskunnighet. Uppdraget 
inrymmer även att främja arbetet med att möjliggöra så att skolbiblioteken 
inkluderas som del i det pedagogiska arbetet på alla skolor.
Därtill kommer förvaltningen att utveckla formerna för samverkan med 
kommunens folkbibliotek. Detta kommer att ske genom att tillsammans med 
kultur- och fritidsförvaltningen tydliggöra de olika nämndernas och bibliotekens 
uppdrag i att säkerställa att skollag och kommunens biblioteksprogram följs.
Förslagen i detta tjänsteutlåtande syftar till att grundskolenämnden ska tillförsäkra 
en likvärdig utbildning för alla elever i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 
Genom detta säkerställs också att bestämmelserna i barnkonventionen följs.
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Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslagen medför inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

 Anna-Karin Mäntylä
 Verksamhetschef grundskola

Bilagor
Bilaga 1. Remiss Revisionsrapport: Granskning av biblioteksverksamheten

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten


	Protokoll GSN biblioteksverksamheten
	Protokollsanteckning § 14 GSN
	Tjänsteutlåtande GSN Revisionsrapport Granskning av biblioteksverksamheten
	Revisionsrapport: Granskning av biblioteksverksamheten
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens synpunkter
	Ekonomiska och juridiska konsekvenser
	Bilagor
	Beslutet ska skickas till



