Granskning av biblioteksverksamheten
Bakgrund
Kommunrevisionen i Trollhättans Stad har gett EY i uppdrag att genomföra en granskning av biblioteksverksamheten. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning av
biblioteksverksamheten.

Syfte | Granskningen besvarade följande frågor och visade att:

1

Har kultur- och fritidsnämnden
säkerställt att biblioteken har en
ändamålsenlig organisation?

Biblioteksverksamhetens organisation är anpassad för att
möta medborgarnas behov och efterleva de krav som finns i
bibliotekslagen.
Biblioteken arbetar med samtliga grupper som ska
prioriteras enligt bibliotekslagen.
Till följd av ett tidigare politiskt beslut tillhör stadens
bibliotek två olika resultatenheter. Kronan bibliotek tillhör
Kronan kulturhus, medan övriga bibliotek är organiserade
inom biblioteksverksamheten. Till följd av detta finns en
otydlighet kring beslutsmandat och samverkan mellan
biblioteksverksamheten och Kronan bibliotek.

Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden har i huvudsak säkerställt
en ändamålsenlig organisation för
biblioteksverksamheten.

2

Finns det tydliga uppdrag och
ändamålsenliga riktlinjer för
biblioteksverksamheten?

Granskningen visar att nämnden har antagit egna mål för
biblioteksverksamheten utifrån fullmäktiges mål- och
resursplan. Det finns också en biblioteksplan i enlighet med
bibliotekslagen.
Nämnden arbetar efter aktiviteter framtagna i fullmäktiges
mål- och resursplan respektive biblioteksplan för 2020–
2023.
Granskningen visar att styrdokumenten är väl förankrande i
verksamheten.
Biblioteksverksamheten redovisar en god måluppfyllelse per
april 2020.

Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden har säkerställt att det
finns tydliga uppdrag och ändamålsenliga riktlinjer för
biblioteksverksamheten.

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på trollhattan.se!
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3

Har kultur- och fritidsnämnden säkerställt
en ändamålsenlig resursfördelning för
biblioteksverksamheten?

Biblioteksverksamheten har en god måluppfyllelse och
budget i balans vid uppföljning per april 2020.
Biblioteksverksamhetens utvecklingsarbete finansieras till
stor del genom externa bidrag. Nämnden har inte
tydliggjort hur verksamhetens uppdrag ska prioriteras vid
eventuell utebliven extern finansiering.

Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden har i huvudsak säkerställt
en ändamålsenlig resursfördelning.

4

Har kultur- och fritidsnämnden säkerställt
kontroll och uppföljning av
biblioteksverksamheten?

Nämnden har fastställt en internkontrollplan för 2020 som
grundar sig i en risk- och väsentlighetsanalys. Nämnden har
också följt upp ekonomi och verksamhet i tertialrapport per
april 2020 i enlighet med stadens bestämmelse om styrning
och ekonomi.
Granskningen visar att det finns viss otydlighet kring hur
biblioteksplanen följs upp.

Slutsats | Samlad bedömning och rekommendationer
Den sammanfattade bedömningen är att kultur- och
fritidsnämnden i stort har säkerställt en ändamålsenlig
styrning av biblioteksverksamheten.
Organisationen har anpassats för att säkerställa efterlevnad
av bibliotekslagen och verksamhetens uppdrag.
Viss otydlighet finns kring beslutsmandat och samverkan
mellan biblioteksverksamheten och Kronan bibliotek.
Nämnden har inte analyserat eventuella
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av
uteblivna externa bidrag.
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kultur- och
fritidsnämnden att:
Tydliggöra samverkan och beslutsvägar mellan Kronan
bibliotek och övriga biblioteksverksamheter.
Se över konsekvenser av utebliven extern finansiering och
tydliggöra vad verksamheten ska arbeta med utifrån risk för
minskade resurser.
Tydliggöra hur biblioteksplanen följs upp.

Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden har i huvudsak säkerställt
en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av
biblioteksverksamheten.
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