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1 Sammanfattning och revisionell bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Boden kommun har Komrev inom
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB granskat kultur- och fritidsnämnden avseende
kommunens biblioteksverksamhet. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk har
legat till grund för valet av granskningsinriktning. Syftet med granskningen är att bedöma
om biblioteksverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån;

 biblioteksplan samt övriga mål och riktlinjer inom biblioteksverksamheten

 rutiner och system för uppföljning av verksamheten

 kassahanteringen inom biblioteksverksamheten

Mål finns formulerade i främst biblioteksplan och verksamhetsplan. Vår bedömning
utifrån material och intervju är att biblioteksverksamheten till stor del utgår ifrån de mål
som finns formulerade i biblioteksplanen samt övriga mål och riktlinjer. En viss avvaktan
att genomföra åtgärder förekommer med anledning av galleriabygget.

Biblioteksverksamheten följs upp genom omfattande kartläggning av nyttjandegrader och
utlåningsfrekvens, vilket innebär bra förutsättningar för en god beredskap inför
galleriabygget. Biblioteket har tidigare deltagit i projekt avseende uppföljning och
mätning av verksamheten, vilket innebär dels att biblioteket har underlag att utgå ifrån i
sin utveckling av verksamheten, dels att biblioteket har en färdig modell för framtida
mätningar av verksamheten. Nämndens uppföljning gäller i huvudsak ekonomin.

Kassorna inom biblioteken hanteras i regel av biblioteksassistenterna. En manual för hur
kassan ska räknas och pengarna hanteras har tagits fram. Enligt uppgift ska även en
instruktion för kassaredovisningen tas fram. Intäkterna från biblioteksverksamheten
redovisas fördelat på två aktivitetskoder i kommunens ekonomisystem, ett för avgifter från
ej återlämnade lån och ett för övriga intäkter. Under övriga intäkter återfinns resterande
intäkter från kopiator, kaffeautomat, försäljning av påsar, hyra av film, utskrifter etc.

Sammanfattningsvis bedömer vi att biblioteksverksamheten i allt väsentligt bedrivs på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån förutsättningarna, främst med tanke på det
pågående galleriabygget. Ur ett intern kontrollperspektiv bör vikten av rutiner för
hanteringen av kassan och redovisningen av den samma framhållas. Det är även viktigt att
intäkterna från verksamheten kan spåras tillbaka till kassan.
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2 Inledning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Boden kommun har Komrev inom
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB granskat kultur- och fritidsnämnden avseende
kommunens biblioteksverksamhet. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk har
legat till grund för valet av granskningsinriktning.

2.1 Bakgrund

Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Den 1 januari 2005
utökades bibliotekslagen med krav på att kommuner ska anta planer för sin
biblioteksverksamhet. Biblioteksverksamheten i Boden kommun bedrivs genom Bodens
stadsbibliotek, Bokbussen och Harads bibliotek.

Utlåning av litteratur ska enligt bibliotekslagen vara kostnadsfri. Ersättning för kostnader
avseende kopiering, porto samt andra liknande tjänster kan enligt bibliotekslagen tas ut.
Biblioteket hyr mot ersättning ut videofilmer.

2.2 Uppdrag och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om biblioteksverksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån

 biblioteksplan samt övriga mål och riktlinjer inom biblioteksverksamheten

 rutiner och system för uppföljning av verksamheten

 kassahanteringen inom biblioteksverksamheten

2.3 Metod och avgränsning

I granskningen har den biblioteksplan, medieplan 2008, verksamhetsplan för Bodens
stadsbibliotek samt verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2008-2010 studerats.
Intervju har genomförts med bibliotekschef och samtal har hållits med ekonom på kultur-
och fritidsförvaltningen avseende bibliotekets redovisning av intäkter.
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3 Utgångspunkter

3.1 Biblioteksplan

För Boden kommun finns en biblioteksplan antagen av kommunfullmäktige 2008-04-07 §
55. Planen består av en omvärldsanalys av kommunen, en nulägesbeskrivning av
kommunens biblioteksverksamhet samt en inventering och analys av kommunens
biblioteksbehov. Vidare innehåller planen visioner, mål och strategier för
biblioteksverksamheten i Boden kommun.

De övergripande målen enligt planen är att

 Få nya målgrupper att använda sig av biblioteksverksamhetens tjänster

 Förbättra tillgängligheten till biblioteket

 Öka andelen nöjda användare

 Biblioteket ska vara en inspirerande mötesplats och centrum för kunskap och
läslust

 Skapa förutsättningar för att invånarna i Bodens kommun ska kunna skaffa sig en
god informationskompetens.

Mål finns nedbrutna för barn- och ungdomsverksamhet, social verksamhet,
skolbiblioteksverksamheten samt vuxenutbildning, integration och näringslivsutveckling.
Strategier för att uppnå de övergripande målen samt mål inom respektive
verksamhetsområde presenteras därefter. Konkretisering av strategier finns i
verksamhetsplanerna för biblioteken.

3.2 Kassahantering

En manual för kassahanteringen har upprättats i syfte att instruera medarbetare hur pengar
och kassakvitton ska hanteras. Enligt bibliotekschefen håller de på att ta fram en
instruktion för hur kassan ska redovisas på avsedda blanketter.
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4 Granskningsresultat

4.1 Biblioteksarbetet

Enligt bibliotekschefen erbjuder galleriabygget i Bodens centrum stora möjligheter för
biblioteksverksamheten vid statsbiblioteket att genomföra åtgärder i syfte att nå de mål
som satts för verksamheten. Målen i biblioteksplanen arbetas det med, vissa åtgärder får
dock stå tillbaka i väntan på galleriabygget.

Satsningar på att få nya målgrupper att använda biblioteksverksamhetens tjänster har
gjorts genom marknadsföring som möjliggjordes genom pengar från kulturrådet, enligt
bibliotekschefen. Att biblioteket erbjuder uthyrning av film och datorspel nämns också
som ett sätt att försöka nå nya målgrupper, och då främst ungdomar. I och med
galleriabygget planeras det för en modernisering av exponering och planlösning av
stadsbiblioteket i syfte att öka attraktionskraften.

Möjlighet att låna datorer är en del av verksamheten som handlar om både attraktionskraft
och tillgänglighet. Bibliotekschefen nämner att belastningen på nuvarande datorer hård,
mycket beroende på att de nyttjas av ovana datoranvändare. I samband med galleriabygget
diskuteras möjligheten att installera Internetstationer som levereras och underhålls av en
leverantör, enligt bibliotekschefen. Idag läggs enligt bibliotekschefen mycket kraft på
arbete med att hålla igång befintliga datorer. Att ersätta dessa med en sådan lösning som t
ex finns på flygplatser, där nyttjarna betalar en summa för att koppla upp sig mot Internet
och där leverantören sköter drift och underhåll, skulle innebära en stor förbättring för
tillgängligheten enligt bibliotekschefen. Dessa Internetstationer kan då med fördel
placeras utanför själva bibliotekslokalen och därmed vara tillgängliga även när inte
biblioteket är öppet.

Tillgängligheten till stadsbiblioteket ska också förbättras i och med galleriabygget, enligt
bibliotekschefen. Sveafastigheter har enligt bibliotekschefen avsatt 1 mnkr för nödvändig
upprustning av bibliotekslokalen. En förändring av ingången kommer att förbättra den
fysiska tillgängligheten. Det ska även undersökas vilka hjälpmedel som kan vara aktuella
att installera för att underlätta för handikappade, men enligt bibliotekschefen finns det inga
medel avsatta för detta.

Enligt bibliotekschefen behöver det jobbas med utveckling av det s k socialbiblioteket, d v
s biblioteksservicen gentemot den sociala verksamheten såsom särskilda boenden o s v,
för att öka tillgängligheten för denna kundgrupp. Biblioteket erbjuder bokdepositioner till
olika boenden inom kommunen där böckerna byts ut var tredje månad. Det finns även en
tjänst som kallas ”Boken kommer” vilket innebär att låntagare som själva inte kan ta sig
till biblioteket kostnadsfritt kan få boken levererad till hemmet. Enligt bibliotekschefen är
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det dock problem att ordna transporter för böcker till boenden och låntagare som bor
utanför centrala Boden, varför detta behöver ses över och utvecklas.

En annan tillgänglighet som det arbetas med enligt bibliotekschefen är den via Internet.
Från och med januari 2009 ska kunderna vid Bodens bibliotek genom ett lösenord
använda ett större antal databaser (t ex Nationalencyklopedin) för att inhämta information.
Detta möjliggörs genom en samverkan mellan biblioteken inom länet där Boden kommuns
insats är ca 32 tkr per år, enligt bibliotekschefen.

Samverkan med andra kommuner anser bibliotekschefen vara avgörande för
biblioteksverksamheternas framtid. En förstudie pågår avseende en gemensam
bibliotekskatalog för hela länet. Katalogposter kostar enligt bibliotekschefen stora summor
pengar och därför skulle en sådan samverkan dels spara pengar, dels öka tillgängligheten
genom att låntagare i Boden kan se om en bok är ledig i t ex Kiruna och beställa den.
Förstudien ska vara klar vid årsskiftet och ska presenteras för nämnden i februari, enligt
bibliotekschefen.

Ett annat utvecklingsområde gäller skolbiblioteken enligt bibliotekschefen, som nämner
att dessa snarare kan likställas med bokrum än bibliotek. Ett projekt pågår, ”Library lovers
i skolan”, som ska utveckla skolbiblioteken i syfte öka barn- och ungdomars lust att läsa.
Projektet är till hälften finansierat av bidrag från Kulturrådet och pågår till och med juni
2009. Enligt bibliotekschefen drivs projektet med friskolan Fria Emilias skolbibliotek som
förebild.

I biblioteksplanen nämns också vuxenutbildning, integration och näringslivsutveckling
som ett målområde. Ett lärcentrum i det gamla sjukhuset planeras, bland annat för sfi-
studenter och studerande vid Komvux, men enligt bibliotekschefen står denna diskussion
still för närvarande.

4.2 Verksamhetsuppföljning

Traditionellt har verksamheten följts upp genom att mäta antalet utlån, enligt
bibliotekschefen. Detta räcker dock inte i dagens moderna biblioteksverksamhet, varför
kundräknare och särskilda indikatorer idag används för att komplettera bilden. Bodens
bibliotek deltog under åren 2002-2004 i ett nationellt projekt i syfte att utveckla
utvärderingen av verksamheten och därigenom kunna förbättra servicen gentemot
medborgarna. I detta projekt användes ett antal indikatorer framtagna av Kungliga
biblioteket för att mäta verksamheten ur olika perspektiv. Slutsatserna från detta projekt
används för att utveckla verksamheten idag.

Biblioteken sammanställer även en årlig medieplan som bildar ett underlag för uppföljning
verksamhetsutveckling, enligt bibliotekschefen. Medieplanen är ett omfattande dokument
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som kartlägger nyttjandegraden på samtliga bokavdelningar inom Bodens bibliotek,
inklusive bokbussen. Bibliotekschefen bedömer att detta kommer att vara ett bra underlag
att utgå från i samband med galleriabygget. Detta eftersom den nya bibliotekslokalen
förmodligen kommer att kräva en minskning av antalet hyllor.

Enligt bibliotekschefen handlar nämndens uppföljning av och intresse för
biblioteksverksamheten mest om ekonomin. Han upplever dock att kultur- och
fritidsnämndens intresse för biblioteksverksamheten ökade i och med arbetet med
biblioteksplanen. Det nämns i sammanhanget att synen på bibliotek i allmänhet ofta är
densamma som på 1960-talet och att biblioteksverksamheten sköter sig självt, trots att
biblioteksverksamheten och verksamhetens behov har genomgått stora förändringar de
senaste åren.

4.3 Kassahantering

Hanteringen av kassan sker främst av biblioteksassistenterna enligt bibliotekschefen.
Biblioteksassistenterna är enligt honom de som räknar kassan och redovisar pengarna på
avsedda blanketter. Biblioteket konterar sina intäkter fördelade på två aktivitetskoder;
avgifter för ej återlämnade lån (620) och övriga intäkter (621). Under koden för övriga
intäkter redovisas samtliga intäkter övriga intäkter, d v s sådant som intäkter från kopiator,
kaffeautomat, försäljning av påsar, hyra av film, utskrifter etc.

Intäkterna från ej återlämnade lån uppgår till ca 30 tkr per år och de övriga intäkterna
uppgår till ca 100 tkr per år, enligt förvaltningens ekonom. För 2007 redovisades enligt
honom intäkter om totalt 136,8 tkr.


