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Granskning av biblioteksverksamheten, inklusive skolbibliotek
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en
granskning av huruvida BUoK-nämnden säkerställer att det bedrivs en ändamålsenlig
biblioteksverksamhet i kommunen. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC.
Resultatet av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.
Vår sammanfattande bedömning är att nämnden inte i tillräcklig utsträckning har
säkerställt att det bedrivs en ändamålsenlig biblioteksverksamhet. Vi ser i sammanhanget
allvarligt på att nämnden och kommunen inte, trots lagkrav, har upprättat någon
biblioteksplan.
Vår sammanfattade bedömning utgår huvudsakligen från nedanstående iakttagelser:


Vår bedömning är att medborgarna har tillgång till folkbibliotek med hög
tillgänglighet som är anpassat till användarnas behov genom huvudbiblioteket i
Folkets Hus. Detta bl a genom att lokalen bedöms vara tillgänglig för
funktionshindrade, erbjuder kvällsöppet del av vecka och har tillgång till ett brett
utbud av litteratur och media. För dem som bor utanför centralorten ges tillgång
till bibliotekets utbud via bokbuss, samt i viss utsträckning egna bibliotek. Vad
gäller Malmberget kan tillgången diskuteras då öppettider inte är lika generösa
samt att intervjuerna visar på osäkerhet kring vad som ska hända med denna
verksamhet i o m samhällsomvandlingen. Nämnden rekommenderas i detta
fall, så långt det är möjligt, tydliggöra planer och mål för verksamheten så att
verkställigheten inte går i stå.



Vi bedömer att folkbiblioteket i viss utsträckning verkar för att öka kunskapen om
hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och
delaktighet i kulturlivet. Vi kan dock inte se att det finns en tydlig strategi för hur
verksamheten aktivt verkar för att öka denna kunskap. Sammantaget
rekommenderar vi att nämnden tydliggör strategin för hur folkbiblioteket ska
verka för uppdraget att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas.



Vår bedömning är att det urval av skolor som berörts i denna granskning har
tillgång till ett skolbibliotek, antingen i egen lokal eller på rimligt avstånd



Vår bedömning är att det finns tillgång till ett utbud av litteratur/media som är
anpassat efter elevers olika behov, främst genom möjligheten att använda sig av
folkbibliotekets utbud. Vad gäller Tallbackaskolan, som har ett eget skolbibliotek,
är det dock svårt att bedöma huruvida skolbiblioteket är anpassat i tillräcklig
utsträckning. Vår bedömning är att det kan vara svårt för skolan att leva upp till
bestämmelser i bibliotekslagen som rör skolbibliotek. Vi rekommenderar
därför nämnden att följa upp och kontrollera att skolenheterna fullgör sitt
uppdrag på biblioteksområdet kopplat till språkutveckling och att stimulera till
läsning.
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Vad gäller verksamhet i förhållande till antagen biblioteksplan visar granskningen
att sådan plan saknas, vilket är en brist. Granskningen visar även att det uttrycks
behov av att nämnden utvecklar sin styrning på området då biblioteks- och
kulturområdet upplevs sakna en från nämndens sida uttryckt ambitionsnivå och
långsiktig strategi. Vi rekommenderar följaktligen nämnden att utveckla
styrningen på detta område och upprätta en biblioteksplan vilket enligt lag ska
finnas i kommunen.

Vi emotser BUoK-nämndens svar på vår granskning till 2014-12-01.
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