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1. Sammanfattning 

Denna biblioteksutredning är ett alliansuppdrag inom nuvarande mandatperiod. Syftet med 

utredningen är att undersöka möjliga modeller som kan bredda Täby kommuns biblioteks1 

utbud och utredningen avgränsas till att studera privat drift av bibliotek. 

Resultatet från utredningen visar att det finns visst stöd för att privat drift av 

biblioteksverksamhet kan bredda bibliotekens utbud.  

Erfarenheter och påvisade effekter av modellen, kopplat till breddat utbud, är få. Utredningens 

rekommendation är därmed att fortsatt följa effekterna av Nacka kommuns 

biblioteksverksamhet med endast privata utförare samt införandet av innovationspott, innan 

en modell eventuellt införs i Täby kommun. 

 

2. Bakgrund 

Alliansen uttrycker en ambition om bibliotekens framtida utveckling i Täby kommuns 

verksamhetsplan för år 2018 och tillsätter därför en utredning inom nuvarande mandatperiod: 

 

Vi vill utveckla kulturen i Täby genom att göra den mer publik och 

tillgänglig för Täbyborna. Ett naturligt steg i det arbetet är att utveckla 

biblioteken. Redan har mycket gjorts med utökat utbud, längre 

öppettider och meröppet utanför ordinarie öppettider. Det finns mer att 

göra. 

 

För att utbudet ska matcha efterfrågan ser Alliansen ett behov av att 

testa nya modeller för mer innovation. Ett bibliotek antas idag innehålla 

mer än bokutlåning. Flera typer av verksamheter efterfrågas. Det kan 

handla till exempel om seminarier med författare, studieplatser, ytor för 

konstaktiviteter och kaféer. Genom att tillföra fler aktiviteter kommer 

kulturen närmare invånarna och blir mer lättillgänglig. 

 

Alliansen i Täby har en hög målsättning för att utveckla kulturen i Täby. 

Därför tillsätter vi nu en utredning kring hur kulturen, fokuserad till 

biblioteken, kan bli mer tillgänglig genom ett breddat utbud. 

Utredningen ska bland annat studera hur andra kommuner gjort, även 

kommuner som har infört fristående drift av kommunalt finansierade 

bibliotek. 

 

                                                        
1 Med bibliotek avses folkbibliotek om inget annat anges i rapporten. 
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2.1. Syfte 

Syftet med biblioteksutredningen är att undersöka möjliga modeller som kan bredda 

bibliotekens utbud.  

Utredningen avgränsas till att studera privat drift av bibliotek.2  

 

2.2. Tillvägagångssätt 

Nacka kommun är den enda kommunen i Stockholm som infört privat drift av bibliotek och är 

därmed enda kommun som närmare studeras i utredningen. De informationskällor som har 

använts i utredningen är: 

 Strategidokument, utvärderingar, rapporter, bedömningar och undersökningar från 

Nacka kommun gällande biblioteksverksamhet 

 Intervju och mailkonversationer med nyckelpersoner i Nacka kommun gällande 

biblioteksverksamhet 

 Mailkonversationer med privata utförare som driver/kommer att driva bibliotek i 

Nacka kommun 

 Strategidokument och rapporter från Täby kommun gällande biblioteksverksamhet 

 Intervju och mailkonversationer med nyckelpersoner i Täby kommun gällande 

biblioteksverksamhet 

 Offentlig statistik 

 Rapporter från Svensk biblioteksförening  

 Kungliga bibliotekets utkast till nationell biblioteksstrategi 

 

3. Täbys bibliotek – nulägesbeskrivning 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska varje kommun ha bibliotek med kommunen som 

huvudman. Lån av eller tillgång till litteratur ska vara avgiftsfritt för allmänheten och varje 

kommun ska anta en biblioteksplan. Bibliotek ska enligt bibliotekslagen främja läsning och 

språkutveckling, öka kunskapen om informationsteknik och verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I 

bibliotekslagen uppmärksammas prioriterade grupper, vilka är:  

 personer med funktionsnedsättning 

 de nationella minoriteterna 

 personer med annat modersmål än svenska samt 

 barn och ungdomar. 

                                                        
2 Avgränsningen är gjord med tanke på att Täbys bibliotek redan erbjuder flera typer av verksamheter 
såsom seminarier och studieplatser. 
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Kultur- och fritidsnämnden i Täby ansvarar sedan 2007 för sex bibliotek, varav fyra 

(Gribbylund, Hägernäs, Skarpäng och Täby kyrkby) är placerade i anslutning till grundskolor 

och två (huvudbiblioteket och Näsbypark) är placerade i centrummiljöer. Täby kommuns 

biblioteksplan3 anger bibliotekens prioriterade målgrupper, service och uttrycker en inriktning 

om att alla bibliotek ska ligga i områden där människor rör sig. Andra fokusområden som 

nämns i biblioteksplanen är hög fysisk och virtuell tillgänglighet, nyskapande samarbeten, 

levande platser för kulturupplevelser med flexibla rum där alla som besöker biblioteken ska 

kunna upptäcka en berikande kunskapsvärld, uppleva spännande evenemang och få möjlighet 

till social gemenskap. 

Täbys bibliotek erbjuder: 

Lån av olika medier såsom böcker, e-böcker, nedladdningsbara e-ljudböcker och 
talböcker, fjärrlån. 

Programverksamhet som utgår från Täbys biblioteks programpolicy. Exempel 
på program är babystunder, bokcirklar, författarbesök, digital hjälp och 
filmkvällar. 

Service till pedagoger som inkluderar bokprat, lånetillfällen och 
biblioteksvisning.4 

Utrustning såsom bokinkast, gratis Wifi, kopiering, utskrift, skanner, stationära 
datorer och studieplatser. 

Biblioteken samarbetar i dagsläget med barnavårdscentralen, öppna förskolan, grundskolan, 

föreningsliv, näringsliv, volontärer, grannkommuner och internt inom det egna 

verksamhetsområdet, såsom mötesplatser för unga. 

På Täbys bibliotek är 29 personer anställda, vilket motsvarar 24,45 helårstjänster.  

Övervägande del är utbildade bibliotekarier, varav majoriteten är kvinnor. 

Huvudbiblioteket och Näsbyparks bibliotek har öppet alla dagar i veckan. Gribbylund, 

Skarpäng och Täby kyrkby har öppet sex dagar i veckan under månaderna oktober till mars, 

övrig tid fem dagar i veckan. Hägernäs har öppet två dagar i veckan.  

Budgeten för Täbys bibliotek för 2018 omfattar 24,1 mnkr.  

 

                                                        

3 Antagen av kommunfullmäktige 2018-02-12, Biblioteksstrategi för folkbiblioteken i Täby kommun 

2018-2022, Dnr KFN 2017/86-53. 

 
4 Erbjuds från årskurs två till årskurs fem, övriga årskurser i mån av utrymme. 
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3.1. Framgångsfaktorer och utmaningar för biblioteken 

Svensk biblioteksförening har senast 2016 skrivit en riksrapport gällande vad som gör bibliotek 

attraktiva. Den metod som används är regressionsanalys5. Resultatet, som baseras på 2014 års 

biblioteksstatistik, visar att det finns ett tydligt samband mellan biblioteksverksamhetens 

resurser och antalet utlån, barnboksutlån samt antalet besökare. Även bibliotekens nyförvärv 

av litteratur och antalet biblioteksenheter påverkar utlåningen av böcker positivt. Närheten 

pekas ut som en viktig framgångsfaktor framför allt gällande målgruppen barn, ungdomar och 

äldre och så även antalet öppettimmar. Därutöver framkommer att antalet fysiska besök på 

biblioteken och antalet utlån minskar nationellt, samtidigt som besöken på bibliotekens 

webbplatser och antalet aktiviteter ökar. Det sistnämnda pekar mot bibliotekens betydelse som 

mötesplats. 

I mars 2019 ska Kungliga biblioteket presentera ett förslag på en nationell biblioteksstrategi 

som gäller för alla biblioteksformer. Ett första utkast finns i nuläget att tillgå och de 

utvecklingsområden som pekas ut är demokrati, digitalisering, tillgänglighet, läsning, 

utbildning och infrastruktur. Värt att nämna i denna utredning är användarperspektivet, det 

vill säga att biblioteken behöver organiseras och arbeta utifrån användarens behov för att nå 

framgång, samtidigt som huvuduppdraget ska stå i centrum. Bibliotek är välbesökta 

mötesplatser av människor med olika bakgrund och från olika generationer. I takt med 

samhällsförändringar menas det i utkastet att biblioteken behöver utveckla sin roll och hitta 

nya vägar att tillgängliggöra litteratur och kunskap på, vilket kräver utökad finansiering. 

 

4. Driftsformer av bibliotek 

Övervägande av Sveriges bibliotek drivs i kommunal regi, så även i Täby kommun. På vissa 

landsbygdsorter drivs filialbibliotek av ideella föreningar med mer reserverade öppettider. 

Endast i Nacka och Hällefors kommun drivs bibliotek i privat regi på uppdrag av kommunen. 

Linköpings kommun inledde en upphandling av biblioteksverksamhet år 2009. I Linköping 

vann dock kommunens egna verksamheter upphandlingen och därefter har ingen ny 

upphandling genomförts. I Åre bedrevs privat biblioteksverksamhet 1990. Utföraren gick dock 

i konkurs något år senare. 

 

                                                        
5 I regressionsanalysen testas vilken betydelse ett stort antal faktorer har för efterfrågan. Det betyder att 
analysen till exempel kan peka på hur stor del av skillnaden i olika biblioteks attraktionskraft som kan 
hänföras till en viss egenskap. Likaså kan analysen antyda hur en viss politisk åtgärd kan komma att 
påverka efterfrågan. Regressionsanalys användes även i tidigare rapporter från Svensk 
biblioteksförening (2012 och 2007). 
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4.1. Privat drift av bibliotek i Nacka kommun 

År 2010 beslutade kulturnämnden i Nacka kommun att upphandla driften av kommunens sex 

bibliotek, vilket resulterade i att verksamheten konkurrensutsattes 2013. Tre bibliotek har 

sedan dess drivits i kommunal regi och tre i privat regi. I och med en ny upphandling kommer 

dock samtliga bibliotek i Nacka kommun från och med januari 2019 vara utlagda på 

entreprenad. Enligt Nacka kommuns bedömning av inkomna anbud inför biblioteksdrift 2019 

lyckades inte det kommunala alternativet nå full pott vad gäller: 

 Utarbetade strategier som svarar upp mot de styrdokument som biblioteken ska 

förhålla sig till. 

 Personalens kompetens, vilken beskrivs som homogen vilket talar emot en utveckling 

av biblioteken. 

 Innovation. 

Nacka kommun har valt att upphandla alla biblioteken eftersom de anser att konkurrens 

genom kundval är ett effektivt sätt att driva utveckling. De anser även att det är resurseffektivt 

att bedriva fler bibliotek än ett: 

Det finns synergieffekter av att bedriva flera bibliotek bland annat 

besparing i personal och samkörning av vissa kostnader. Då det är en 

liten marknad med få aktörer är det viktigt att göra upphandlingen 

attraktiv. Ett sätt är att ge möjlighet att driva flera bibliotek. Samtidigt 

vill kommunen försäkra sig om att anbudsgivarna inte enbart lägger 

bud på de största biblioteken, Nacka Forum och Dieselverkstaden 

(Ramar och förutsättningar för att inleda upphandling av drift av 

biblioteken i Nacka, tjänsteskrivelse KUN 2016/41, Nacka kommun). 

År 2015 genomfördes en utvärdering av upphandlingen (konkurrenspräglad dialog) av 

biblioteksverksamheten i Nacka kommun, vilken fastslår att de innovativa idéer som lanserats 

av utförare under upphandlingsprocessen inte kunde genomföras på grund av en begränsad 

budget. Den biblioteksverksamhet som levererades var av hög kvalitet men för likartad tidigare 

biblioteksverksamhet. Inför 2019 års upphandling tillfördes en innovationspott i syfte att ta till 

vara på utförares idéer. 

 

4.1.1. Finansieringsmodell och kostnader 

År 2007 införde Nacka kommun en prestationsbaserad ersättningsmodell för 

biblioteksverksamheten och sedan dess har modellen genomgått ett antal förändringar. Från 

2007-2012 finansierades biblioteken genom en fast och en prestationsbaserad del som utgick 

från antal öppettimmar, antal besök och antal utlån. År 2013 togs parametern för besök bort 

eftersom det var svårt att verifiera antalet besök på ett tillförlitligt sätt och inför 2019 tas antal 

öppettimmar bort, där kommunen istället ställer krav på öppethållande men knyter inte 

ersättningen till givna timmar. 
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Nacka kommuns finansieringsmodell för drift av bibliotek 2019-2022 består av tre delar med 

en totalkostnad om 29,9 mnkr:  

En fast del som utgår från ett basbelopp om 2 mnkr per bibliotek, ersättning 

baserat på socioekonomiska aspekter samt en besöksrelaterad ersättning. Den 

totala fasta ersättningen för samtliga bibliotek beräknas till 23 mnkr. 

En rörlig del som utgår från lån, e-lån, bonus för utlåning av barn- och 

ungdomsmedia samt korslån6. Den totala rörliga ersättningen beräknas till 

4,9 mnkr. Medel som inte används förs över till innovationspotten. 

En innovationspott som utgår från projekt som biblioteken ansöker om. Den 

totala innovationspotten beräknas till 1 mnkr per år.  

Utöver detta erhåller biblioteken sammanlagt 1,9 mnkr för uppdrag från kommunens 

kontaktcenter och biblioteken kan självständigt utarbeta och erbjuda avtal till grundskolor för 

att tillhandahålla skolbiblioteksverksamhet.  

Nacka kommun ansvarar för samtliga biblioteks hyror, ett gemensamt bibliotekssystem, 

tillgång till databaser och e-böcker med mera. Kommunen ansvarar även för mål- och 

resultatuppföljning. Den totala kostnaden för biblioteksverksamheten beräknas 2019 till 

44,3 mnkr för kulturnämnden.  

 

4.1.2. Utvärdering av privat biblioteksverksamhet i Nacka 

År 2015 genomförde Nacka kommun en utvärdering av biblioteksverksamheten och 2016 en 

jämförelse mellan kommunal och privat drift.  

I utvärderingen framkommer att: 

 Antalet utlån samt öppethållandet har ökat i och med att biblioteken erhållit 

prestationsersättning baserat på antalet utlån och öppettimmar. 

 Ersättningssystem och val av parametrar påverkar hur biblioteken utformar sina 

tjänster. Till exempel har antalet utlån ökat, vilket anses vara positivt, samtidigt som 

det finns en risk att biblioteken köper in många exemplar av efterfrågade böcker, på 

bekostnad av ett brett mediebestånd, så kallad suboptimering.  

 Kunderna anger att de generellt är mycket nöjda med kommunens bibliotek, oavsett 

utförare. 

 Samverkan mellan biblioteken har minskat sedan konkurrensutsättningen och kan 

utvecklas. 

 Samtliga bibliotek, oavsett utförare, verkar i enlighet med Nacka kommuns 

biblioteksstrategi och bibliotekslagen samt månar om de prioriterade grupperna. 

                                                        
6 Korslån innebär att ett bibliotek kan erbjuda lån av media från ett annat bibliotek i kommunen.  
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 Hos de kommunalt drivna biblioteken finns en önskan om att se över 

finansieringsmodellen vad gäller aktiviteter som inte genererar utlån i önskad 

utsträckning men som lockar prioriterade grupper och stärker bibliotekens 

roll/funktion i lokalsamhället. 

I jämförelsen framkommer att: 

 Skillnaderna mellan privata och kommunala alternativ är små. 

 De privata har, sammantaget under ett antal år, lånat ut mer media än vad som anges i 

avtalet och därmed erhållit större resurser än de kommunala. 

 De privata har en liten organisation med korta beslutsvägar medan de kommunala är 

del av en större organisation, med längre beslutsvägar och är bunden till kommunens 

ramavtal. 

 Vid de privata biblioteken finns fler i personalen med annan utbildning än 

informatik/biblioteksutbildning. Det är större inslag av pedagoger, journalister och 

andra utbildningar. Medarbetarna är även yngre och de har en jämnare könsfördelning 

än i de kommunalt drivna biblioteken. 

 Det finns inga tydliga skillnader mellan kommunalt och privat drivna bibliotek gällande 

kundnöjdhet. 

 Den uppsökande verksamheten och samarbetspartners har inte förändrats sedan 

upphandlingen, varken hos kommunalt eller privat drivna bibliotek. 

 

4.1.3. Röster från privata utförare i Nacka 

De två privata utförarna som kommer att driva bibliotek i Nacka kommun 2019 menar att en 

fördel med att vara privat utförare är flexibiliteten och möjligheten till snabba beslut samt 

förändringar. Därutöver skriver Axiell AB, som även är systemleverantör för flertalet bibliotek, 

att de vill utveckla sina digitala tjänster genom erfarenhet i verksamheten. Dieselverkstaden 

AB, som drivit bibliotek i Nacka i flera år, anser att personal- och utbudsförändringar är 

enklare att genomföra som entreprenör där personalens inställning, vilja och bredd är 

avgörande för biblioteksverksamhetens kvalitet. 

Axiell AB: 

Vi ser möjligheter att utveckla än bättre digitala tjänster genom närvaro ”på 

golvet”. Vi tror dessutom att vi genom vår dagliga kontakt med tusentals ABM- 

institutioner världen över och vår dedikerade omvärldsbevakning kan tillföra de 

senaste och bästa idéerna om verksamhetsstyrning och utförande. Här i 

punktform: 

 Med vår dagliga kontakt med bibliotek, muséer och arkiv kan vi tillföra de 
modernaste utvecklingstankarna framtagna och prövade världen över.  

 Vi kan introducera en nödvändig ABM-integrering lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. 
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 Vi inför nya sätt att arbete genom utveckling av digitala verktyg för 2020-
talets bibliotek. 

 Vi arbetar för en utveckling av elektroniska medier i förmedlingen - många 
uppskattar bekvämlighet och snabbhet i sitt informations- och läsbehov 

 Vi tror på det kommunala folkbibliotekets styrka att vara starkt där det verkar, 
i och med lokalsamhället, communityn.  

 Vi kan stödja den lokala bibliotekarien i utveckling och förbättring av den fysiska 
verksamheten på biblioteken och därmed utnyttja lokaler och medier 
maximalt. 

 Tillsammans med personalen, bibliotekarierna, och i överenskommelse med 
kommunerna kan vi skapa en världsledande nivå på 
folkbiblioteksverksamheten, annars hade vi inte gett oss in i detta. 

 Kärnuppgifterna läsfrämjande, livslångt lärande, den kreativa och den 
demokratiska människan är väsentliga områden för ett upplyst, 
framstegsorienterat, demokratiskt och inte minst inkluderande samhälle framöver. 
Dessa områden är fokus oberoende av utförare. 

Dieselverkstaden AB: 

Vi ”knoppade av” vårt bibliotek från Nacka kommun i april 2006, anledningen var 

att vi hade en idé om hur vi ville förändra bibliotekens roll i Nackasamhället. 

Istället för det traditionella sättet att rekrytera enbart formellt utbildade 

bibliotekarier, ville vi rekrytera pedagoger, kulturvetare och övriga personer som 

bättre kunde möta omvärldens förändrade krav på en ”modern” 

biblioteksverksamhet. Vi lyckades otroligt bra med vår rekrytering Vi utökade 

mediesamlingen med bl.a TV-spel, på den tiden mycket speciellt och ifrågasatt men 

som uppskattades enormt av våra besökare och som ledde till att vi fick fler yngre 

och män som låntagare. Vår mediesamling förändrades för att passa även yngre 

personer vilket också uppskattades av vår ”vanliga” besökare. Vi ordnade 

arrangemang som spelhelger, rock för tjejer mm. Vi hade alltså personal med stor 

kännedom om den kulturella värld där unga befann sig. 

Vi byggde en spännande och nydanande biblioteksverksamhet som 

uppmärksammats i hela norden och även utomlands. Den förändring av 

traditionell biblioteksverksamhet till en verksamhet mer i tiden, var betydligt 

enklare att genomföra som entreprenör, eftersom personalen blev mer delaktig och 

kunnig och fick mandat att fatta egna verksamhetsbeslut. 

 

5. Statistik och jämförelse 

Följande statistik är utvald i syfte att jämföra Täby med Nacka, pendlingskommuner nära 

storstad och riket (i de fall statistik finns tillgängligt) vad gäller kostnad, nöjdhet, besökare, 

öppethållande samt antalet aktiviteter.  
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5.1. Kostnad 

Kostnaden per invånare visas i diagrammet nedan. Täbys kostnad är lägre än exempelvis 

Nacka, riket och medelvärdet för pendlingskommuner runt storstad. (Inför 2019 kommer 

bibliotekens budget i Täby att utökas med cirka 6 mnkr på grund av utökad hyreskostnad för 

huvudbiblioteket, vilket kommer att påverka nedanstående statistik.) 

 

Om Täby kommun skulle göra liknande uppdelning av budgeten, såsom Nackas 

finansieringsmodell, skulle den totala ersättningen till utförare för drift av samtliga bibliotek 

bli 22,5 mnkr, till skillnad från Nackas 29,9 mnkr. Den ungefärliga kostnaden per invånare 

skulle utifrån detta bli 321 kronor i Täby och 281 kronor i Nacka. Huruvida ersättningen skulle 

vara tillräcklig behöver utredas vidare, men sannolikt är att införandet av en ny modell skulle 

innebära en ökad kostnad för kultur- och fritidsnämnden vad gäller biblioteksverksamheten. 

 

5.2. Nöjd Medborgar-Index 

Medborgarundersökningen visar att Nacka och Täbys invånare är ungefär lika nöjda med 

respektive kommuns bibliotek. Orsaken till Täbys nedgång i nöjdhet 2016 kan ha flera 

förklaringar. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och 2016 förekom flera 

artiklar i lokaltidningen angående nedläggning av bibliotek i Täby. 
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5.3. Fysiska besök och öppethållande  

Både Täby och Nacka ligger högre avseende fysiska besök på bibliotek än pendlingskommun 

nära storstad. Nackabor besöker i större utsträckning sina bibliotek än Täbybor. Biblioteken i 

Nacka har öppet fler timmar i veckan än Täby, vilket skulle kunna vara en förklaring till 

Nackabornas mer frekventa besök. Nackas samtliga bibliotek ligger även i centrummiljöer där 

många människor rör sig. Gemensamt för båda kommunernas biblioteksverksamhet är att 

trots öppettidernas utökning sjunker antal besök, vilket går i linje med de trendspaningar som 

säger att antal besök minskar nationellt på biblioteken. Anledningen till 2017 års nedgång tros 

vara huvudbibliotekets evakuering och flytt till Täby centrum med begränsad service i åtta 

månader och en månads stängning.  
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5.4. Aktiviteter 

Täby bibliotek erbjuder fler aktiviteter för barn och unga än Nacka och pendlingskommun nära 

storstad. Anledning till Täbys nedgång 2017 tros, liksom ovan, vara huvudbibliotekets 

evakuering och flytt till Täby centrum i åtta månader och en månads stängning. Trots nedgång 

har Täby bibliotek fler aktiviteter än jämförda, vilket tyder på att Täbys samtliga bibliotek har 

aktiviteter riktade till barn och unga och inte bara huvudbiblioteket.  

 

6. Förutsättningar för privat drift av bibliotek i Täby kommun 

Utifrån Nackas material har utredningen identifierat följande förutsättningar och aktiviteter 

som nödvändiga för att införa en ny modell med entreprenadupphandlad drift av biblioteken i 

Täby kommun: 

 Beslut om antal bibliotek som ska bedrivas i privat regi behöver fattas. Antalet bör vara 

fler än ett, eftersom det är resurseffektivt att bedriva fler bibliotek. 

 Beroende på antal bibliotek i privat regi behöver biblioteken i egen regi genomföra en 

organisationsförändring, vilket sannolikt kommer att innebära engångskostnader 

avseende exempelvis eventuell övertalighet i personalgruppen. 

 En organisation för kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering behöver finansieras 

och etableras i kommunen. Detta finns inte i dagsläget. 

 En rimlig finansieringsmodell för driften med fastställda parametrar behöver tas fram 

samt fattas beslut om. Avvägningar kopplat till suboptimering krävs eftersom 

ersättning styr utvecklingen.  

 Förfrågningsunderlag och avtal behöver tas fram, som utgår från kommunens 

biblioteksplan och påvisar kommunens krav på utbud, samt fattas beslut om. 
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Utöver ovanstående är dessa perspektiv viktiga att ta hänsyn till innan en eventuell upphandling 

med tanke på möjligheten till breddat utbud: 

 Bibliotekens placering 

I Täby kommuns biblioteksplan står att biblioteken ska vara placerade där människor 

rör sig. I syfte att öka förutsättningarna för breddat utbud borde biblioteken vara centralt 

placerade innan arbete kring breddat utbud och nya modeller genomförs. 

 

 Vård av lokaler 

I Nacka ansvarar kommunen för bibliotekens lokalkostnader. Om samma modell ska 

gälla i Täby krävs hänsyn i budget för upprustning av lokalerna. Om exempelvis 

huvudbiblioteket ska vara fortsatt attraktivt och locka besökare krävs kontinuerlig vård 

av lokaler.  

 

 Konsekvensanalys 

En konsekvensanalys bör genomföras som identifierar eventuella risker. I Nacka har 

privat utförare presterat bättre än kommunal och därmed erhållit mer resurser. En 

modell med prestationsersättning för biblioteken lan leda till liknande ekonomisk 

problematik som finns i dagens individval för musikskoleverksamhet.  

 

7. Slutsats 

Nationellt sett sjunker såväl antalet besökare som utlåningen på Sveriges bibliotek. Om 

biblioteken ska vara fortsatt attraktiva är förnyelse och nytänkande kring utbud centralt för att 

kunna matcha befolkningens önskemål och behov. Frågan som ställs i utredningen är om 

privat drift av biblioteksverksamhet är en modell som kan leda till ett breddat utbud?  

I Nackas material finns visst stöd för att privat drift av biblioteksverksamhet kan bredda 

bibliotekens utbud. Privata utförare har generellt snabbare beslutsvägar och i Nacka har de 

privata utförarna fler anställda personer med olika utbildning, ålder och kön. Enligt 

Dieselverkstaden AB upplevs möjligheten att anpassa organisation och utbud kopplat till 

efterfrågan enklare att utföra som entreprenör. Liksom i egen regi ska upphandlad utförare 

följa avtalat uppdrag och det är kommunens ansvar att skapa förutsättningar för innovation, 

både genom avtal och finansiering. Modellen garanterar med andra ord inte ett breddat utbud 

men kan underlätta förändringsarbetet. Oavsett modell behöver kommunen ange riktning i 

innovationsarbetet där utökat utbud sannolikt kommer att kräva finansiering utanför 

nuvarande budget. 

Erfarenheter och påvisade effekter av modellen, kopplat till breddat utbud, är få och skillnader 

mellan kommunalt och privat drivna bibliotek är än så länge i Nacka små. Utredningens 

rekommendation är därmed att fortsatt följa effekterna av Nacka kommuns 

biblioteksverksamhet med endast privata utförare samt införandet av innovationspott, innan 

en modell eventuellt införs i Täby kommun. 


