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Om materialet 
För ett år sedan tillsatte Svensk Biblioteksförenings styrelse Utvecklingsrådet för 
driftsformsfrågor. Uppdraget var att följa frågan om biblioteksentreprenader samt 
förelägga styrelsen ett förslag till beslut om ställningstagande i frågan.  
 
Rådet överlämnade sin rapport till styrelsen den 3 december 2010 och föreningens 
styrelse har planerat att diskutera materialet vid nästa möte den 18 februari 2011.  
 
Eftersom det just nu pågår en debatt om bibliotek på entreprenad väljer Svensk 
Biblioteksförening att redan nu presentera materialet även om styrelsen ännu inte 
behandlat det. Därigenom kan fler medlemmar fördjupa sina kunskaper i frågan.  
 
I materialet finns även rapporten ”Biblioteksentreprenader – en introduktion” från 
maj 2009. Den behandlar bl a vikten av att i upphandlingsunderlaget arbeta in 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest och samverkansfrågor samt ett antal rättsliga 
aspekter om t ex bibliotekslagen, likabehandlingsprincipen, handlingsoffentlighet, 
sekretessbestämmelser. 
 
Stockholm 10 december 2010 
 
 
Inga Lundén   Niclas Lindberg 
Ordförande   Generalsekreterare 
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Biblioteksentreprenader – en introduktion

Entreprenad ingen genväg 
Folkbibliotek på entreprenad är inte särskilt vanligt men förekommer, i 
till exempel Hällefors och Nacka. Flera kommuner har avvisat förslag på 
biblioteks  entreprenader medan det i andra pågår diskussioner. I detta material 
diskuteras: Vad är en biblioteksentreprenad? Vad ska man tänka på? Hur säker
ställer man värdegrunden?

De första folkbiblioteken i Sverige, och även i Norden, som lades ut på entre
prenad var biblioteken i Åre kommun 1990. Kommunfullmäktige i Åre slöt 
avtal med Nordisk Biblioteksutveckling AB (NBU) om att driva biblioteks
verksamheten på entreprenad. Entreprenaden av biblioteken i Åre kommun 
har kartlagts av Göran Bostedt i Bibliotek på entreprenad: Medborgarna och 
biblioteksverksamheten i Åre kommun: en studie av förändrade kommunala 
verksamhetsformer. Bostedt konstaterar att besöksfrekvens, öppethållande 
och utlåning ökade i Åre. Bostedt konstaterar också att det var verksamheten 
som biblioteken erbjöd som var viktigare än formen för genomförandet. Han 
menar vidare att entreprenad inte är en nödvändig förutsättning för uppnå 
de aktuella resultaten. Resultaten av Årebibliotekens arbetssätt hade likaväl 
kunnat genomföras i kommunal förvaltningsform. Poängen är i stället att 
organisa tions förändringar av många olika slag kan behövas för att bryta 
traditionella uppfattningar om vad organisationen kan eller inte kan göra. 
Kulturrådet framför i sin rapport, Entreprenad – till vilket pris, liknande 
slutsatser efter att ha granskat ett antal entreprenadformer:

”Det har antagits som en fördel med entreprenadformen, till skillnad från 
konventionell offentlig drift, att den skulle leda till ökad effektivitet och ge 
utrymme för kreativitet och nytänkande. Det finns inget i de granskade fallen som 
ger belägg för detta antagande. Utan tvekan finns inom folkbiblioteksområdet 
ett behov av utveckling och förnyelse. För att denna förändringspotential 
skall kunna utlösas är det nödvändigt att bibliotekens huvudmän formulerar 
tydliga bibliotekspolitiska krav och utvecklar vederhäftiga uppföljnings- och 
utvärderings metoder. Entreprenadformen leder inte automatiskt till förnyelse och 
ny tänkande. De granskade biblioteken har inte uppvisat några fördelar som inte 
hade kunnat åstadkommits i egen regi.”

I magisteruppsatsen Privatisering av folkbibliotek (Bibliotekshögskolan, Borås, 
2004) redovisas en diskussion om entreprenader som John D. Donahue för i 
Den svåra konsten att privatisera. Donahue menar att valet mellan entreprenad 
eller offentlig organisation vilar på ett antal frågeställningar. Går produkten 
att definiera? Är ett konkurrensförhållande genomförbart? Är medlen viktiga 
eller kan man överlåta åt verkställaren att välja sina egna metoder? Kan 
utförandet utvärderas?
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Beroende på svaren landar Donahue i följande uppfattning: om uppgiften 
är så delikat och så svår att utvärdera att en entreprenad måste späckas med 
inskränkningar och specifikationer, då är det bäst att avstå från utomstående 
entreprenörer. Särskilt som det inte finns några garantier att en entreprenad 
automatiskt löser de eventuella problem som man upplever finns i den 
verksamhet som drivs i egen regi. Om man landar i uppfattningen att 
entrepre nader är det bästa alternativet är kommunen alltjämt huvudman för 
verksamheten och kommunen har kvar det fulla ansvaret för verksamheten. 
Kommunen ska också:

•	 fastställa kvantitativa och kvalitativa mål för verksamheten
•	 prioritera insatserna samt ange vilka som skall få del av tjänsterna och i 

vilken omfattning
•	 fastställa avgifter för den del av verksamheten som är avgiftsbelagd
•	 göra upphandlingen enligt gällande upphandlingsregler
•	 följa upp och kontrollera verksamheten 

I uppsatsen har man funnit följande fördelar med folkbibliotek på 
entreprenad:

•	 Lägre kostnader 
•	 Flexibilitet och anpassning 
•	 Mindre detaljstyrning 
•	 Innovationskraft och kreativitet 
•	 Snabbare och smidigare beslutsvägar 

Följande nackdelar redovisas:

•	 Kommunens kulturpolitiska inflytande minskar
•	 Fragmentisering av bibliotekssystemet sker 
•	 Kommunalt monopol ersätts av privat monopol vid för få intressenter
•	 Osäkerhet och ineffektivitet kan råda vid ostabila entreprenörer 

Så långt magisteruppsatsen och rapporten.

Entreprenad av vad? 
När en biblioteksentreprenad ska utformas är det angeläget att kommunen 
ser till att bibliotekslagens krav och Unesco:s grundläggande utgångspunkter 
och uppgifter för folkbiblioteksverksamheten kommer till uttryck i såväl 
upphandlingsunderlaget som i det kommande avtalet.

Ett beslut om att ge en entreprenör uppdraget att bedriva folkbiblioteks
verksamhet ska normalt föregås av en upphandling enligt reglerna om 
offentlig upphandling (2007:1091). Den första frågan man bör göra klart 
för sig själv och en eventuell entreprenör är vad ett folkbibliotek är för 
någonting. Att hänvisa till bibliotekslagen räcker inte. Bibliotekslagen 
i sitt nuvarande utförande får nog anses bygga på antagandet att folk
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biblioteken ska drivas i kommunal och offentlig regi. Den ger inte en full
ödig ram för biblioteksverksamheten, vilket vore önskvärt, inte minst i en 
entreprenadsituation. Bibliotekslagen fångar inte upp centrala utgångs
punkter för folkbibliotekens verksamhet som de till exempel kommer till 
uttryck i Unesco:s folkbiblioteksmanifest. Sammanfattningsvis kan man 
säga att: Folkbiblioteket skall göra alla slag av kunskap och information lätt 
tillgänglig för sina användare. Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster 
skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös 
censur och inte heller för kommersiella påtryckningar. Folkbibliotekets 
tjänster skall i princip vara avgiftsfria.

I Unesco:s manifest förtydligas begreppet alla genom att folkbiblioteket ska 
vara till för människor oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, 
språk, samhällsklass, funktionshinder, sjukdom eller internering inom 
kriminal vården. Med alla slag av kunskap menas i texten att alla åldersgrupper 
skall kunna finna material och tjänster som tillgodoser deras behov, ett livs
långt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling. 
Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade 
genom såväl modern teknik som traditionellt material.

På olika sätt har detta också omsatts i den svenska bibliotekslagen. I 3 § slås fast 
att avgiftsfrihet ska gälla för boklån. I 8 § och 9 § anges att folkbiblioteken ska 
ägna särskild uppmärksamhet åt barn, ungdomar, funktionshindrade samt 
invandrare och språkliga minoriteter. Däremot har man inte i den svenska 
bibliotekslagen valt att ta med formuleringar om skydd mot censur eller 
kommersiella påtryckningar. Tveklöst kan man nog ändå med fog säga att 
svensk bibliotekslagstiftning vilar på folkbiblioteksmanifestet.

Det finns grund för att anse att kommunernas folkbibliotek omfattas av 
Unesco:s grundläggande krav på skydd mot censur och kommersiella 
påtryckningar genom konkludent* handlande. Detsamma gäller de tolv 
uppgifter som folkbiblioteket har enligt folkbiblioteksmanifestet (se sid 12). 
Utöver att reglera allt praktiskt som ska fungera i ett folkbibliotek (öppet
tider och annat) – är viktigt att i en upphandling och i ett avtal göra tydligt 
att folkbiblioteket opererar i en kontext av fri kunskapsförmedling och 
åsiktsbildning samt i en kontext av demokrati och yttrandefrihet. Som det 
sammanfattas i folkbiblioteksmanifestet:

”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande 
mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare 
med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela 
en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas eget deltagande i utvecklingen av 
demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad 
tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.” 

* Konkludent. En rättshandling som inte uttrycks i tal eller skrift utan genom en persons agerande. Man kan således 
anses bunden av ett avtal genom konkludent handlande, trots att ett formellt avtal inte ingåtts.
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Rättsliga aspekter i avtalet
Det finns också ett antal rättsliga aspekter som man bör tänka på vid en 
eventuell entreprenad till ett privat företag. Kommunen måste försäkra sig om 
att företaget iakttar vissa kommunalrättsliga principer samt följer de lagar och 
regler som skulle ha gällt vid kommunens egen drift. En utmärkt introduktion 
och inspiration till delar av det en kommun och entreprenör bör tänka på 
i avtal och i verksamheten ges i boken Biblioteken och juridiken av Susanna 
Broms. 

Varken bibliotekslagen (1996:1596), tryckfrihetsförordningens (1949:105) 
bestämmelser om handlingsoffentlighet eller sekretesslagen (1980:100) är 
direkt tillämpliga på ett privat företag som bedriver allmän folk biblioteks
verksamhet på uppdrag av en kommun. Avtalet mellan kommunen och 
entreprenören bör därför ange att företaget är skyldigt att följa sådana lagar 
samt kommunala beslut och riktlinjer som från tid till annan gäller för 
folkbibliotekets verksamhet. 

Utöver en generell formulering kan man också ange skyldigheter som man 
anser vara särskilt centrala, till exempel avgiftsfriheten. Man kan också säker
ställa att entreprenören iakttar sekretess i enlighet med 9 kap 22 § sekretess
lagen gällande uppgift i register om enskilds lån, reservation eller annan form 
av beställning. Det kan också vara lämpligt att klargöra att entreprenören inte 
ska äga rätt att lagra historiska uppgifter avseende lån. I anslutning till detta 
kan det vara bra att fundera över om man i avtalet vill införa restriktioner 
för vilka möjligheter entreprenören ska ha för att använda sig av uppgifter i 
låntagar registret, till exempel för marknadsföringsinsatser för andra varor 
och tjänster som entreprenören tillhandahåller. Enligt personuppgiftslagen 
(PUL) 10 § är det möjligt för ett företag att använda personuppgifter för 
marknads föringssyften om man vid insamlandet anger för vilka ändmål 
uppgifterna ska användas. En entreprenör skulle alltså, när man samlar in 
personuppgifter i samband med att man utfärdar lånekort, också kunna ange 
att personuppgifterna kommer att användas för marknadsföring. Enligt PUL 
11 § kan förvisso den enskilde skriftligen anmäla att man motsätter sig sådan 
marknadsföring. Möjligen kan det finnas ett intresse från kommunens sida 
att i sitt entreprenadavtal utesluta denna typ av användning av uppgifter i 
låntagarregistret.

Kommunen bör också försäkra sig om att entreprenören iakttar grund
läggande principer inom kommunalrätten som kan aktualiseras när 
biblioteks verksamheten utförs. Till exempel bör det anges att företaget 
är skyldigt att följa likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap 2 §. 
Offentlig hetsprincipen gäller inte för en entreprenör men kommunen är 
ändå skyldig att i avtalet verka för allmänhetens insyn i verksamheten. Det kan 
till exempel ske genom att entreprenören görs skyldig att kontinuerligt förse 
kommunen med kopior på handlingar som berör biblioteksverksamheten 
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eller att kommunen ska få ut de handlingar om verksamheten som allmän
heten de facto frågat efter. Kommunallagen 3 kap 19 § ålägger en kommun 
skyldighet att se till att verksamhet som bedrivs av annan kan kontrolleras 
och följas upp. Avtalet bör därför ange att kommunen har rätt att följa och 
inspektera verksamheten. 

En farhåga som framförts mot biblioteksentreprenader är att det ska leda 
till fragmentisering och en försvagning av bibliotekssystemet. I ett avtal 
är det därför lämpligt att ålägga entreprenören skyldighet att ta fram de 
statistikuppgifter som ansvariga myndigheter kräver in. Det är också 
lämpligt att ange vilka skyldigheter entreprenören har för samarbete med 
övriga bibliotek inom kommunen och även nationellt, till exempel vad avser 
fjärr lån, mediainköp och bestånd, bibliotekskatalog och planering och 
genomförande av gemensamma aktiviteter. Det har visat sig att det inte är 
helt lätt att ange kvantitativa och kvalitativa mål i ett entreprenadavtal för 
biblioteksverksamheten.

Nyligen aviserade till exempel Nacka kommun att man genomför förändringar 
i sina avtal för att prestationskraven bättre ska fånga den kvalitet man vill 
uppnå. Det är viktigt att folkbiblioteken systematiskt arbetar med målstyrning, 
olika mätmetoder, nyckeltal och utvärderingar. I en entreprenadsituation blir 
detta om möjligt än viktigare eftersom mål och prestationer styr ersättningen 
till entreprenören. Ett annat skäl till varför de kvantitativa och kvalitativa 
målen är särskilt viktiga vid en entreprenad är att kommunpolitikerna och 
deras tjänstemän inte längre har samma möjligheter att styra och korrigera 
verksamheten, till exempel genom ”ordergivning” eller tjänstetillsättningar. 
Som ett stöd i arbetet med att ta fram mål och mätmetoder kan man använda 
skriften Measuring Quality – Perfomance Measurment in Libraries (IFLA 
publications 127). De mått/indikationer man använder sig av i skriften följer 
i huvudsak ISO 2789 Information and documentation – International library 
statistics samt ISO DIS 11620 Information and documentation – International 
library indicators. Skriften ger förslag på 40 olika indikatorer för fyra områden: 
Vilken verksamhet erbjuder biblioteket? Hur upplevs biblioteksverksamheten? 
Hur kostnadseffektiv är verksamheten? Vilka förutsättningar för utveckling 
finns?
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Ska det vara så svårt? 
Varför anses det vara så krångligt att lägga ut ett folkbibliotek på entreprenad 
när det går till exempel inom sjukvården och skolan (genom friskolesystemet). 
En förklaring är att biblioteksverksamheten, trots sin betydelse för värden som 
kunskap, demokrati och yttrandefrihet, i princip är oreglerad och vilar på vad 
man nästan skulle kunna beskriva som sedvänja. Skillnaden mot till exempel 
sjukvården eller skolan är betydande. Dessa verksamheter vilar på långtgående 
speciallagstiftningar, reglerade rättigheter för patienter och elever samt 
skyldigheter för huvudmän och personal.

För både sjukvården och skolan finns tillsynsmyndigheter, i vissa fall med rätt 
att utfärda föreskrifter som till exempel Socialstyrelsen. Inom skolan finns 
läroplaner och lärarna ska uppfylla vissa krav för att vara behöriga. Inom 
sjukvården agerar flertalet av de anställda under personligt ansvar inom ramen 
för sin legitimering och deras agerande kan prövas av Hälso och sjukvårdens 
ansvarsnämnd. I det perspektivet kan det nog vara enklare med entreprenader 
eftersom mycket redan är givet oavsett vem som utför verksamheten. För 
biblioteks verksamheten finns många frågor som, om de inte regleras i entre
prenadavtalet, inte alls blir reglerade. Utöver den nackdel som det kan inne
bära för användarna av ett enskilt bibliotek, riskerar dåliga avtal på sikt att 
urholka de värden som vi idag kanske lättvindligt kopplar samman med de 
allmänna folkbiblioteken. Att lägga ut och driva folkbibliotek på entreprenad 
är med andra ord en stor sak. 

Läs mer
För den som vill läsa mer rekommenderas en magisteruppsats i biblioteks och 
informationsvetenskap, Privatisering av folkbibliotek (Bibliotekshögskolan, 
Borås, 2004) och Kulturrådets rapport 1994:1. 
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Begrepp

Privata bibliotek
Dessa är i allmänhet inte tillgängliga för allmänheten. De drivs inte heller i 
samhällets regi eller med skattemedel.

Personalkooperativ 
De driver inte verksamheten för egen räkning utan för samhällets. Ett sådant 
kooperativ är att betrakta som en form av entreprenad.

Föreningsdrivna bibliotek 
En del kommuner ger bidrag till hembygdsföreningar, vänföreningar till 
biblioteket etc. för att driva en biblioteksenhet. Om biblioteksverksamheten 
i huvudsak riktar sig till allmänheten och inte till de egna 
föreningsmedlemmarna, om kommunala bidrag utgår och verksamheten 
bedrivs i enlighet med en av kommunen antagen målsättning, är det 
föreningsdrivna biblioteket en form av entreprenad.

Entreprenad
Kommunen anlitar en extern producent för att mot ersättning utföra en viss 
uppgift som annars skulle ha utförts i kommunens regi.
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Bibliotekslag (1996:1596)

 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteks
väsendet.

 2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla 
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.

  Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs 
tillgänglig för alla medborgare.

  Varje kommun skall ha folkbibliotek.

 3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för 
viss tid.

  Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för 
fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar 
den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar 
tillbaka det som de har lånat.

 4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.

  Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande 
medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter.

  För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller 
flera lånecentraler.

 5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt 
fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för 
läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för 
utbildningen.

 6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla hög skolor. 
Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning 
och forskning vid högskolan svara för biblioteks service inom 
högskolan och i samverkan med landets biblioteks väsen i övrigt ge 
biblioteksservice.
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 7 § Kommunerna ansvarar för folk och skolbiblioteksverksamheten.

  Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid 
högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap.

  Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för låne
centralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda 
bestämmelser ankommer på staten.

 7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteks
väsendet skall samverka.

  Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteks
verksamheterna. Lag (2004:1261).

 8 § Folk och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom 
att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt 
anpassade till dessa gruppers behov.

 9 § Folk och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och 
andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning.

 10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forsknings bibliotek 
och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa 
litteratur ur de egna samlingarna till folk bibliotekens förfogande samt 
i övrigt samverka med folk och skolbiblioteken och bistå dem i deras 
strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.



12

Biblioteksentreprenader – en introduktion

Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grund läggande 
mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade med
borgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och däri
genom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i 
utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri 
och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.

Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning 
för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell 
utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället.

Unesco uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande 
kraft för främjandet av utbildning, kultur och information och som en viktig 
drivkraft i strävan efter fred och andlig utveckling. Unesco uppmanar därför 
stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivt medverka i en utveckling 
av folkbiblioteksväsendet.

Folkbiblioteket
Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap 
och information lätt tillgänglig för sina användare.

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, 
nationalitet, språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas 
dem som av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis 
språk liga minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på sjukhus 
eller interner inom kriminalvården.

Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. 
Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, för medlade 
genom modern teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt 
anpassning till lokala förutsättningar och behov skall tjäna som grund
läggande princip. Samlingarna skall spegla tidsanda och samhälls utveckling 
men skall också tjäna som minne för mänsklig stävan och fantasi.

Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för 
någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för 
kommersiella påtryckningar.
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Folkbibliotekets uppgifter
Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, in formation, 
utbildning och kultur bland annat genom att:

 1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder

 2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer

 3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling

 4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet

 5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om 
vetenskaplig forskning och utveckling

 6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer

 7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell 
mångfald

 8. Stödja muntlig berättartradition

 9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation

 10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala 
näringslivet, för organisationerna och för olika intressegrupper

 11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra 
kunskaperna om dess användning

 12. Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla ålders grupper 
och vid behov ta initiativ till sådan verksamhet.

Lagstiftning, finansiering och samverkan
Folkbibliotekens tjänster skall i princip vara avgiftftsfria. Folk biblioteken 
är ett samhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och 
bekostas av allmänna medel. Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en 
långsiktig strategi för kultur, informationsspridning, utbildning och ökad 
läskunnighet. För att säkerställa och främja en nationell samordning och 
samverkan inom biblioteksområdet bör statsmakterna genom lagstiftning och 
biblioteksplanering fastställa en nationell bibliotekspolitik.

Denna bör grundas på en sam syn och en gemensam standardnivå. Nätverket 
inom folk biblioteksområdet bör utformas med hänsyn till strukturen inom 
hela det allmänna biblioteksväsendet.
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Ledning och förvaltning
Ett handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fast
ställer mål, prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom 
ha en effektiv organisation och skötas på ett fackmässigt sätt.

Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och 
internationellt med berörda intressenter; exempelvis olika användargrupper 
och yrkeskategorier.

Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta för utsätter att 
biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för 
läsning och studier, försedda med lämplig teknisk utrustning och har till
räckligt öppethållande för att passa användarna. Detta innebär också att 
biblioteket genom uppsökande verksamhet skall erbjuda sina tjänster också  
till dem som inte själva kan komma till biblioteket.

Bibliotekets tjänster skall anpassas till lokala behov
Bibliotekarien skall aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser. 
Grundutbildning och fortbildning för bibliotekarier är en förutsättning för en 
fullgod kvalitet på bibliotekets tjänster.

För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättas 
program för uppsökande verksamhet och för an vändarutbildning.

Att förverkliga manifestet
Beslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteksvärlden upp manas härmed 
att verka för att de principer som formulerats i detta manifest omsätts i 
handling.

Manifestet är utformat i samarbete med International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA).



 
 
 
 
 
 
 
 

Utvecklingsrådet för  
driftsformsfrågor 
Slutrapport till styrelsen  
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1. Bakgrund  
Inom många kommunala verksamheter finns idag alternativa driftsformer. Det kan 
handla om föräldrakooperativ inom barnomsorgen eller aktiebolag som driver 
friskolor, vårdcentraler mm. Inom biblioteksområdet har det hittills varit relativt 
sällsynt med andra driftsformer men frågan har med jämna mellanrum kommit upp i 
debatten. Svensk Biblioteksförenings styrelse vill med hjälp av Utvecklingsrådet för 
driftformsfrågor (Driftsformsrådet) fördjupa sin kunskap om, och föra en diskussion 
kring, eventuella för- och nackdelar med olika driftsformer på biblioteksområdet.   
 
 
2. Uppdrag  
Svensk Biblioteksförenings styrelse gav Rådet för driftsformsfrågor i uppdrag att följa 
frågan om biblioteksentreprenader samt förelägga styrelsen ett förslag till beslut om 
ställningstagande i frågan. Arbetet kom bland annat att ske genom en inventering av 
de biblioteksverksamheter som i dag drivs på entreprenad, en sammanställning av den 
forskning som finns på området, samt en internationell utblick. Rådet planerade att 
göra studiebesök, studera befintliga avtal eller anordna en hearing i frågan. Rådet 
tittade även på vilka erfarenheter som finns från andra områden som drivs på 
entreprenad. Utifrån detta skulle rådet förelägga styrelsen ett förslag till beslut 
angående ställningstagande i frågan. I ett andra steg planerade rådet att eventuellt ta 
fram checklistor med krav och viktiga frågor att tänka på inför en upphandling, dels 
för en kommun inför en eventuell entreprenad, dels för en entreprenör. 
 
 
3. Rådets sammansättning och arbetsform 
Rådet har bestått av följande personer: 
Ordförande: Anders Olsson, bibliotekschef Sollentuna, Svensk Biblioteksförenings 
styrelse  
Catharina Fogelström, bibliotekschef, Läsesalongen, Kulturhuset, Stockholm 
Martin Hafström, enhetschef, Stockholms stadsbibliotek 
Margareta Lundberg Rodin, Bibliotekshögskolan i Borås, Svensk Biblioteksförenings 
styrelse  
Charlotte Lundkvist, utvecklingschef, Umeå kulturförvaltning 
Eva-Lotta Stenbäck, bibliotekschef, Kungsbacka bibliotek Kultur & Turism 
Bo Westas, utredare, DIK 
Peter Axelsson, Svensk Biblioteksförenings kansli 
 
Rådet har träffats fyra gånger under våren 2010. Gruppen valde att bl a diskutera 
frågan utifrån olika aspekter med inbjudna gäster, samla material samt besöka Nacka 
och Dieselverkstadens bibliotek. 
 
Rådet har träffat följande personer: 
Lena Svensson, samordnare för övergripande frågor inom området Driftformer och 
konkurrens, Sveriges Kommuner och Landsting 
Birgitta Laurent, arbetar med offentlig upphandling, konkurrensfrågor och osund 
konkurrens, Svenskt Näringsliv 
Margareta Swanelid, chef för Dieselverkstadens bibliotek, Nacka som drivs i 
aktiebolagsform 
Lena Dahlstedt, biträdande stadsdirektör, Nacka 
Karin Semberg, kultur- och fritidschef i Linköpings kommun med erfarenhet av 
upphandling av filialverksamhet. 
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4. Begrepp och definitioner 
I debatten förekommer ibland uppgifter om att ”privatisera” kommunal verksamhet. 
Det är i allmänhet inte privatisering som avses utan istället att en offentligt 
finansierad verksamhet ska utföras av privata företag som får detta uppdrag vid en 
offentlig upphandling. Kommunen har fortfarande ett ansvar för verksamheten och 
kan, via upphandlingen, styra verksamheten.  
 
Privata bibliotek finns det naturligtvis, men de drivs inte i samhällets regi eller med 
offentliga medel. Begreppet ”privata bibliotek” kan utifrån nedanstående bild lämnas 
därhän i debatten om alternativa driftsformer på biblioteksområdet. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har presenterat nedanstående bild över 
finansiering och produktion. 
 

 
 

 
Offentligt finansierat 

 
Privat finansierat 

Offentlig 
produktion 
 

Egen regi, offentligt företag T ex sophämtning 

Privat produktion Upphandlad och 
bidragsfinansierad 
verksamhet 

”Privatisering” 

 
 
Driftsformer 

De många alternativ som erbjuds för att driva och 
utveckla en kommunal eller landstingskommunal 
verksamhet förutsätter en tydlighet i den politiska viljan. 
Politikerna måste, oberoende av driftform, ha en vision av 
vad som är viktigt i verksamheterna och vilka resultat som 
är önskvärda. En upphandling kan föra med sig att även 
den egna verksamheten synas och följs upp på ett nytt sätt. 
Det blir tydligare krav på all verksamhet. 
Från Sveriges Kommuner och Landstings hemsida 

 
 
Sveriges kommuner och landsting har på sin hemsida en genomgång och 
beskrivning av olika driftsformsalternativ:  
(Se http://www.skl.se/web/Driftformer.aspx ) 
 
Offentlig regi: 
• Offentlig regi 

• Offentlig regi genom gemensam nämnd 

• Kommunalförbund                                                                                            

• Helägt eller delägt kommunalt företag (bolag, stiftelser, ekonomiska föreningar) 

• Finansiella samordningsförbund 
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Upphandlad verksamhet: 
• Lag om valfrihetssystem  

• Lagen om offentlig upphandling  

• Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster  

• Tjänstekoncession 

Enskild bidragsfinansierad verksamhet: 
• Friskolor 

• Enskilda förskolor 

Offentlig regi 
Verksamheten drivs i offentlig egen regi i förvaltningsform. Kommunen eller 
landstinget/regionen styr, finansierar och driver verksamheten. Politikerna har 
kontroll över verksamheten ofta via en nämnd, och förvaltningens egna medarbetare 
utför tjänsterna. Drift i egen regi dominerar inom många delar av den kommunala 
verksamheten, inte minst inom de så kallade mjuka verksamheterna som äldre- och 
handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. 

Offentlig regi genom gemensam nämnd 
Respektive fullmäktigeförsamling väljer ledamöter till den gemensamma nämnden. 
Någon av kommunerna eller landstingen/regionerna är då värd för den gemensamma 
nämnden. Gemensam nämnd förekommer inom många verksamhetsområden, det 
finns exempel på att landsting och kommuner bildar gemensam nämnd för vård och 
omsorg inom ett visst geografiskt område. 

Kommunalförbund 
Kommunalförbund finns inom de flesta kommunala verksamhetsområden med en 
tyngdpunkt på räddningstjänstförbund. Varje förbundsmedlem skall vara 
representerad i den beslutande församlingen med minst en ledamot. I ett 
kommunalförbund utser respektive fullmäktigeförsamling ledamöter till en 
gemensam beslutande församling. Styrningen av verksamheten sker genom 
kommunalförbundsfullmäktige och de organ som förbundet svarar för. Även de 
försök med ökad regional samverkan som genomförs på många håll i landet, där 
landsting tillsammans med kommunerna i en region tar över ansvaret för vissa 
verksamheter genom regionala samverkansorgan, är i grunden kommunalförbund. 
Det gäller t ex driften av gymnasieskolor och regionala utvecklingsfrågor. 

Kommunala företag (helägda eller delägda) 
Kommunal verksamhet drivs som ett företag i form av t ex aktiebolag, stiftelse eller 
ekonomisk förening. Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv. Bolagsordningen 
reglerar verksamheten. Utöver detta finns ingen möjlighet för kommunen eller 
landstinget att gå in i verksamheten och styra. Ett kommunalt företag får ett tydligare 
resultatansvar och kan till skillnad från en förvaltning inte gå med förlust utan att det 
får omedelbara konsekvenser. Kommunala bostadsföretag drivs oftast som ett 
kommunalt aktiebolag. Förutom fastighetsförvaltning är kommunalteknik och 
kommunikationer dominerande inom företagsformen. Kommunala företag är egna 
juridiska personer som ingår i kommunkoncernen. 
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Finansiella samordningsförbund 
Försöken att samla samhällets resurser med inriktning på rehabilitering har under ett 
antal år skett som försöksverksamhet. Det finns en särskild lag om finansiell 
samordning som beskriver hur kommuner, landsting, arbetsförmedling och 
försäkringskassa kan samverka i ett gemensamt organ, finansiellt 
samordningsförbund. 

Upphandlad verksamhet 
Verksamhet som på uppdrag av kommunen eller landstinget mot en ekonomisk 
ersättning ska upphandlas. Det är förfrågningsunderlaget och det kontrakt som 
upprättas med utföraren som ligger till grund för hur verksamheten drivs. Den som 
vinner upphandlingen kan vara en privat aktör, t ex privat aktiebolag, ideell 
organisation eller kooperativ. Även om kommunen eller landstinget upphandlar en 
verksamhet ligger ansvaret kvar, och man är fortfarande huvudman och skyldig att se 
till att medborgaren/brukaren får den tjänst han eller hon kan förvänta sig. 
Uppföljning ska ske enligt det kontrakt som upprättats och förfrågningsunderlaget. 

Tjänstekoncession 
Med tjänstekoncession menas ett offentligt kontrakt där ersättning för tjänsterna 
utgår i form av en rätt att utnyttja tjänsterna, eller en blandning av det och betalning, 
om t ex driften av ett befintligt badhus. Ett av kännetecknen för en koncession är att 
leverantören tar en uppenbar risk. Leverantören är oftast beroende av de intäkter som 
erhålls från användarna. 

Enskild bidragsfinansierad verksamhet 
En verksamhet kan i vissa fall få bidrag till finansiering av sin verksamhet. Det finns 
då inget uppdrag från kommunen och det offentliga påverkar genom att ibland bevilja 
tillstånd och utöva tillsyn samt att sätta upp bidragsregler. Exempel på detta är 
friskolor som regleras enligt skollagen och som om de får tillstånd av skolinspektionen 
har rätt till kommunala bidrag. Samma gäller för enskilda förskolor men då är det 
kommunen som är tillståndsgivare. Generella bidrag kan också utgå till olika 
föreningar. 

Så långt SKLs beskrivning av de olika verksamhetsformerna. Andra begrepp som 
förekommer i driftsformsdiskussioner: 
 
Intraprenad 
En intraprenad är en självständig företagsliknande enhet som på uppdrag av 
kommunen utför verksamhet inom ramen för den kommunala förvaltnings 
organisationen. Inom biblioteksområdet har t ex Grubbebiblioteket i Umeå en sådan 
driftsform. 
 
Intraprenaden är inte en självständig enhet i juridisk mening. Driftsformen innebär 
att ansvaret för ekonomi, personal mm ytterst är kommunens. Intraprenaden medför 
dock ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till förvaltningsverksamheten 
och möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt eftersom uppdraget tecknas i en flerårig 
överenskommelse med nämnden. 
 
Intraprenadens verksamhet och personal omfattas av gällande lagar, förordningar och 
föreskrifter, samt i de fall inte annat överenskommits, nämndens och fullmäktiges 
mål i verksamhetsplaner, kommunens policies, regler och ingångna avtal.  
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Entreprenad 
Entreprenad är ett åtagande som innebär att till ett i förväg uppgjort pris mellan en 
beställare och entreprenör, utföra ett arbete eller leverans.  Se under ”Upphandlad 
verksamhet” ovan. På sid 12 finns olika exempel på verksamheter som idag bedrivs på 
partiell entreprenad inom biblioteksområdet. 
 
Kooperativ 
Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, där medlemmar både äger och 
driver den verksamheten. Verksamhet som bedrivs i ett kooperativ ska ge 
medlemmarna största möjliga nytta, främst ekonomisk sådan men även större 
inflytande. Ett kooperativ kan bedrivas i vilken associationsform som helst, men 
svensk skattelagstiftning innebär att de flesta kooperativ är ekonomiska föreningar.  
 
Utmaningsrätt 
Utmaningsrätten, eller utmanarrätten som den också kallas, har utformats något olika 
i de kommuner som har infört den, men huvudprincipen är densamma. Den som vill 
driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den 
kommunala verksamheten. Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till 
kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas. 
 
Utmaning innebär att någon kan lämna ett önskemål om att en del av den 
kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas. Vilka delar av kommunens 
verksamhet som går att utmana skiljer sig från kommun till kommun, det är alltså 
upp till respektive kommun att välja vilka delar som omfattas. Dock är det gemensamt 
för samtliga kommuner som infört utmaningsrätt att myndighetsutövning, strategiska 
ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av 
kommunen med egen personal inte kan utmanas. 
 
Om kommunen väljer att gå på utmanarens linje och upphandla verksamheten har 
utmanaren samma möjligheter som alla andra att komma in med ett anbud. Det 
finns ingen fördel för utmanaren. 
 
Enligt Svenskt Näringslivs rapport Handbok för utmanare hade 2009 ett femtontal 
kommuner och ett landsting hittills infört utmaningsrätt. Det var denna möjlighet 
som Svenska Boklån AB använde när de under 2008 utmanade biblioteks-
verksamheten i fem kommuner. Solna, Enköping, Sollentuna och Uppsala avfärdade 
utmaningen. Linköpings kommun beslutade att upphandla stadsdelsbiblioteken under 
2009. Processen i Linköping beskrivs kortfattat på sid 11. 
 
Föreningsdrivna bibliotek 
Ett mindre antal kommuner ger bidrag till hembygdsföreningar, vänföreningar till 
bibliotek etc att driva en biblioteksenhet. Om biblioteksverksamheten i huvudsak 
riktar sig till allmänheten och inte till de egna föreningsmedlemmarna, om 
kommunala bidrag utgår och om verksamheten bedrivs i enlighet med en av 
kommunen antagen målsättning, är det föreningsdrivna biblioteket en form av 
entreprenad. 
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5. Lagstiftning   
 

”Konkurrenspolitikens huvuduppgift är att bidra till modernisering och 
utveckling av samhället genom effektiva och öppna marknader. Sådana 
marknader släpper fram nya idéer, nya företag och nya människor.” 
Ur regeringens proposition ”konkurrenspolitik för förnyelse och 
mångfald” 1999/2000:140. 

 
I dag drivs allt fler offentliga verksamheter av privata bolag. Valfrihet, konkurrens och 
förnyelse är några av de ledord som förekommer i debatten. Genom EU-inträdet och 
harmoniseringen av regler för att förverkliga EUs inre marknad har arbetet för ökad 
konkurrens ökat på flera områden. Konkurrensverket är den myndighet som ansvarar 
för dessa frågor.  I broschyren ”Lilla konkurrensboken” beskriver de området på 
följande sätt: 
 
Konkurrens handlar om att ge konsumenterna valmöjligheter. När företag tävlar – 
konkurrerar – på rättvisa villkor stimuleras de att bli mer effektiva. Detta skapar 
förutsättningar för högre kvalitet på varor och tjänster och för utveckling av nya 
produkter samtidigt som priserna kan hållas nere. 
 
Riksdagen vill öka den konkurrensutsatta andelen av svensk ekonomi. Alternativa 
lösningar som öppnar för konkurrens mellan olika aktörer bidrar till att öka valfriheten. 
Samtidigt skapas en bra grund för förnyelse och kvalitetsförbättringar. 
En väl fungerande konkurrens har positiva effekter för konsumenterna, företagen och 
samhället i stort. 
 
Vi kan uppfatta denna utveckling antingen som positiv eller negativ. Det råder dock i 
nuläget ingen tvekan om att den politiska inriktningen i Sverige och EU är att 
fortsätta på den inslagna vägen. Valfrihetssystem inom hemtjänsten har tillkommit på 
senare år och från den 1 januari 2010 är det t ex obligatoriskt för landstingen att ha 
valfrihetssystem inom primärvården.  
 
5.1 Kommunallagen 
Kommuner får driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster till medlemmarna i 
kommunen eller landstinget. En kommun får till skillnad mot ett aktiebolag inte 
agera utanför den egna kommunen. Kommunernas möjligheter att själva driva 
verksamheter eller lägga ut verksamheter på entreprenad framgår av Kommunallagen. 
 
16 § Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en 
kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett 
aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller 
en enskild individ. Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får 
dock enligt 11 kap. 6 § regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd för det i 
lag. 
 
Kommunen ska tillförsäkra sig att följande krav i kommunallagen efterlevs: 

- Möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. 
- Information som gör det möjlig för allmänheten att få insyn i hur 

verksamheterna (angelägenheterna) utförs. 
- Se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter. 
- Att den interna kontrollen är tillräcklig. 
- Att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
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5.2 LOU, Lagen om offentlig upphandling 
Konkurrensverkets skrift – ”Upphandlingsreglerna” informerar om reglerna för 
upphandling. 
 
Offentlig upphandling regleras av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 
(LOU), som i huvudsak bygger på EU- direktivet 2004/18/EG om offentlig 
upphandling. EU:s direktiv utgör en del i arbetet med att förverkliga den inre 
marknaden genom att främja den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU och 
för att få marknaden att fungera effektivt. Genom att följa de svenska upphandlings-
bestämmelserna uppfyller upphandlande myndigheter de skyldigheter som följer av 
EU-rätten. 
 
Vilka omfattas av LOU? 
De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande 
myndigheter. Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande 
församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ (t ex flertalet 
kommunala och en del statliga bolag) och sammanslutningar av en eller flera 
upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ. Även 
kommunala och statliga aktiebolag omfattas av begreppet upphandlande myndighet. 
 
 
För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer: 

• Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller 
indirekt diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Även om 
den upphandlande myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud får 
den vid utformningen av förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart 
svenska företag känner till eller kan utföra. Den upphandlande myndigheten 
får heller inte exempelvis ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess 
geografiska läge. 
 

• Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika 
och ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid 
samma tillfälle. 
    

• Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som 
har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga 
EU/EES-länder. 
 

• Med proportionalitetsprincipen avses att kraven på leverantören och kraven i 
kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig 
proportion till det som upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga 
och nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör det 
alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande.   
 

• Principen om transparens medför främst skyldigheten för den upphandlande 
myndigheten att skapa öppenhet, att lämna information om upphandlingen 
och det praktiska tillvägagångssättet vid denna. För att anbudsgivarna ska ges 
samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara 
klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. 
 

   www.konkurrensverket.se 
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5.3 Bibliotekslagen 

 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 
 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för alla medborgare.  
 
Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

 
Den svenska bibliotekslagen trädde i kraft 1 januari 1997. Våren 2010 presenterade 
Inger Eide Jensen den utvärdering av lagen hon gjort på Kulturdepartementets 
uppdrag.  I materialet skriver hon ”Utgångspunkt för förslag till förändringar i 
bibliotekslagen måste således dessutom vara att bibliotekslagen inte ska innehålla 
bestämmelser som är låsande för under vilka former kommuner och regioner/landsting 
ska bedriva sin verksamhet. Inom lagens ram bör frihet lämnas åt kommunerna och 
regionerna/landstingen att finna former för, formulera och driva en kultur- och 
bibliotekspolitik utifrån kommuninvånarnas förutsättningar och behov.” 
 
Inger Eide Jensen föreslår att bibliotekslagen bör vara neutral i förhållande till teknik, 
medier och driftsformer. Hon menar även att lagens nuvarande utformning inte har 
förhindrat alternativa driftsformer.  
 
”Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten idag så som 
bibliotekslagen föreskriver. I några kommuner drivs bibliotek eller biblioteksfilialer på 
entreprenad, exempelvis Hällefors och Nacka. Kommunen som beställare tar emellertid 
ansvaret för folkbiblioteksverksamhetens innehåll och inriktning. 
 
Bibliotekslagens föreskrifter har inte förhindrat alternativa driftsformer. Några 
kommuner har samarbetsavtal kring sin biblioteksverksamhet. Som exempel på 
långtgående samarbeten mellan kommunala bibliotek kan nämnas biblioteks-
samarbetena mellan kommunerna i Västerbottens län – V8biblioteken - och mellan 
samtliga bibliotek i Värmlands län. 
 
Bibliotekslagens formulering ”Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteks-
verksamheten” har inte utgjort något hinder för sådana interkommunala samarbeten. 
 
Varje region och landsting tar idag ansvar för regional biblioteksverksamhet. Lagens 
formulering har inte i något avseende hämmat uppkomsten av samarbeten mellan 
länsbiblioteken. Bibliotek Sydost är ett samarbete mellan länsbiblioteken i Kronobergs, 
Kalmar och Blekinge län. Örebro län och Västmanlands län arbetade i oktober 2009 
fram en gemensam länsbiblioteksorganisation. Länsbibliotek Uppland har i uppdrag 
från landstinget i Gävleborgs län att också driva länsbibliotek Gävleborg. Flera andra 
samarbeten och planer på samgående finns och utvecklas.” 
 
Så långt Inger Eide Jensens bibliotekslagsutvärdering. 
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6. Entreprenad och partiell entreprenad 
Föreningen BiS (Bibliotek i Samhälle) gjorde 2007 en kartläggning över förekomsten 
av alternativa driftsformer. Den visade att det vid denna tidpunkt fanns nitton 
bibliotek med alternativa driftsformer. I de allra flesta fall rörde det sig om små filialer 
eller utlåningsstationer som varit nedläggningshotade. (Se bilaga samt rapporten 
Bibliotek med alternativa driftsformer − en sammanställning. 
http://www.foreningenbis.org/Word/altdrift.doc) 
 
Driftsformsrådet har haft kontakt har tagit med merparten av länsbiblioteken och 
läget är i stort sett detsamma som 2007. Några föreningsdrivna verksamheter har 
tillkommit och andra, som t ex de utlåningsstationer som 2007 drevs av föreningar i 
Uppsala, är idag ersatta med biblioteksbuss. Järlåsa bibliotek kommer däremot att 
drivas vidare på direkt uppdrag från Kulturnämnden, men utan samarbete med 
Uppsala stadsbibliotek. 
 
När det gäller biblioteket i Hammarkullen (Göteborg) och Söråker (Timrå) så drivs 
dessa bibliotek sedan många år av Folkets Hus och i båda fallen finns entreprenad-
avtal. I Tillberga drivs biblioteket fortfarande av områdesföreningen.  
 
Hällefors Bibliotek med filial i Grythyttan drivs även på entreprenad av Hällefors 
Bokhandel AB.  Företaget har drivit verksamheten sedan 1993. Från början var avtalet 
treårigt men den senaste upphandlingen var på fem år och löper till och med 2011. 
Under åren har även andra företag lagt bud på verksamheten. 
 
Dieselverkstadens bibliotek i Nacka startade 2002 och är det mest uppmärksammade 
exemplet på ett bibliotek med annan driftsform. Den borgerligt styrda kommunen 
hade (och har) det uttalade målet att ”anställda som önskar ta över verksamheten i egen 
regi ska bemötas positivt”. Personalen vid biblioteket arbetade för en avknoppning. 
Inledningsvis bildade personalgruppen en ekonomisk förening som våren 2006 
övertog driften av biblioteket. Från och med januari 2010 sker driften i aktiebolags-
form. Efter avknoppningen har inte någon ny upphandling skett men kommunen 
diskuterar idag hur de ska göra framöver.  
 
Linköpings kommun gick under hösten 2009 ut med en upphandling av biblioteks-
verksamheten vid sju närbibliotek. Anbud inkom dels från Svenska Boklån AB, dels 
från Leanlink/Linköpings stadsbibliotek. Anbuden prövades utifrån fastlagda 
utvärderingsområden och i processen använde kommunen Lena Skoglund som extern 
konsult. Linköpings stadsbibliotek vann, även efter överklagan från Svenska Boklån, 
upphandlingen.  
 
Driftsformsrådet kontaktade inledningsvis biblioteksföreningarna i våra nordiska 
grannländer och det visade sig att det inte finns några nordiska erfarenheter att dra 
lärdom av. Forskning visar att Sverige generellt är mer påverkat av idéer från 
näringslivet än andra länder i Europa.  
 
Partiell entreprenad inom biblioteksområdet  
Diskussionen om bibliotek på entreprenad har hittills nästan uteslutande handlat om 
att hela verksamheten läggs ut på en annan aktör. Det som däremot inte har 
uppmärksammats i någon större omfattning är att det redan idag förekommer 
verksamheter inom biblioteken som genomförs av andra aktörer som anlitats.  
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Några exempel: 
 
Bibliografisk service 
Bolaget BTJ tillhandahåller via abonnemang tjänsten Bibliografisk service i syfte att 
hjälpa biblioteken att fortlöpande komplettera och underhålla den lokala 
bibliotekskatalogen. BTJ tillhandahåller även BURK (BTJ:s Universella Register för 
Katalogdata) som är en bibliografisk databas. Bibliografisk service innehåller ett antal 
funktioner, dels för katalogisering av nyförvärv, dels för underhåll av den befintliga 
katalogen. Grunden för Bibliografisk service är att bibliografiska poster i BURK 
överförs till katalogen i det lokala systemet. I BURK lagras allmän bibliografisk 
information och biblioteksspecifik information.  
 
BTJs tjänster innebär att den lokala bibliotekskatalogen sköts av ett privat företag, 
BTJ. Den lösningen har under senare år debatterats eftersom det handlar om 
äganderätten till posterna.  
 
BTJ har varit ett aktiebolag sedan 1960. Fram till 2003 till största delen ägt av en ideell 
förening, SAB sedermera Svensk Biblioteksförening, men likväl var det ett privat 
företag. 1996 förvärvade KF Invest 10 procent av aktiekapitalet och ett par år senare 
ägde de 25 procent. Nästa större förändring inträffade 2003 då Litorina Kapital blev 
nya majoritetsägare. Svensk Biblioteksförening har från 2008 inga aktier kvar i 
bolaget. På många folkbibliotek köps således katalogtjänster av ett privat företag. 
 
Vikariebemanning 
Stockholms stadsbibliotek har sedan 2010 ett avtal med Uniflex bemanning som 
ansvarar för vikarierekryteringen till Stockholms stadsbibliotek.  
 
Transporter 
Svensk Bibliotek Transport AB är från början ett norskt bolag som arbetar för att 
erbjuda en gemensam nordisk transportlösning för bibliotek. Kungliga Biblioteket har 
slutit ramavtal med dem kring sortering, paketering samt transport av biblioteks-
medier mellan bibliotek i Sverige. SBT har idag avtal med fem universitet, 20 
högskolor, ett länsbibliotek (Gävleborg), tio folkbibliotek (i Gävleborg) samt sju 
fackbibliotek. Alla svenska bibliotek har möjlighet att ansluta till tjänsten och då 
erhålla de priser som KB förhandlat fram. (Norsk Bibliotek Transport AS 
http://www.nbt.as) 
 
Surfdatorer 
I Täby har huvudbiblioteket fyra surfdatorer från Sidewalk Express där besökarna mot 
avgift kan gå ut på internet. Sidewalk Express sköter datorerna och biblioteket betalar 
en kvartalsavgift till bolaget samtidigt som man får intäkterna. För de låntagare som 
behöver internet för sin informationssökning finns det även datorer där det är gratis 
att använda internet.  
 
Urval och inköp 
FörlagEtt erbjuder bibliotek Mediejukeboxen, en utlåningsstation som lagrar en stor 
mängd mediainnehåll och där låntagaren kan ladda ned och låna filmer, ljudböcker, 
språkkurser, musik, med mera. De anslutna biblioteken abonnerar på en färdig tjänst 
med utbud, medier och webblösning. 
 
BTJ, Adlibris m fl företag erbjuder bibliotek så kallade profilinköp där biblioteket 
anger hur inköpen ska se ut och där bolaget sedan levererar media. 
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I båda dessa fall så flyttar besluten över inköp och urval på titelnivå utanför 
biblioteket. Stockholms stadsbibliotek använder t ex profilinköp för 60 procent av 
sina inköp. 
 
Övriga tjänster 
Städning, caféverksamhet och säkerhetsvakt är exempel på andra tjänster som köps in 
av externa entreprenörer. 
 
 
 
7. Frågor och områden som Driftsformsrådet vill lyfta fram  
 
Under Driftsformsrådets arbete har det framkommit några områden som rådet vill 
lyfta fram när det gäller driftsformer och bibliotek.  
 
Biblioteksplanens betydelse 
SKL skriver angående driftsformer att ”Politikerna måste, oberoende av driftform, ha 
en vision av vad som är viktigt i verksamheterna och vilka resultat som är önskvärda. En 
upphandling kan föra med sig att även den egna verksamheten synas och följs upp på ett 
nytt sätt. Det blir tydligare krav på all verksamhet.”  En upphandling i en kommun 
synliggör behovet av en tydlig biblioteksplan. Hur ser biblioteksplanen ut? Finns det 
tydliga mål för verksamheten? Enligt Kulturrådets senaste kartläggning saknar 
fortfarande var fjärde kommun en antagen biblioteksplan. 
 
Vad är bibliotekets kärna? 
Att ett bibliotek upphandlar boktransporter och städning är för de flesta inte något 
kontroversiellt. Men finns det områden som är olämpliga att biblioteket upphandlar? 
Bokprat på entreprenad? Inköp på entreprenad? Som rådet belyst ovan förekommer 
verksamheter på partiell entreprenad redan idag. Vad är bibliotekets kärnuppgifter? 
Finns det verksamheter som inte lämpar sig för upphandling och i så fall varför? 
 
Möjliga styrmedel 
En upphandling kan fungera som ett styrmedel och vitalisering av verksamheten. 
Nacka kommun har eftersträvat att biblioteken ska ha öppet så mycket som möjligt. I 
ersättningsmodellen var antalet öppethållandetimmar en faktor som påverkade 
ersättningen vilket direkt gav effekt. Liknande erfarenheter har Linköping.  
 
Rättsliga aspekter i avtalet 
Vid en entreprenadverksamhet är det viktigt att man följer de lagar som gäller för 
biblioteksverksamheten. Det gäller t ex sekretesslagen gällande enskildas lån.  Den 
frågan finns beskriven i Niclas Lindbergs material Biblioteksentreprenader – en 
introduktion. 
 
Konkurrens mellan bibliotek i en kommun 
I Nacka har kommunens ersättning medfört att biblioteken delvis konkurrerar med 
varandra istället för att samarbeta. T ex har Dieselverkstaden valt en egen webblösning 
eftersom de till slut inte ville vänta in de andra bibliotekens beslut i frågan. Risken 
finns alltså att biblioteksverksamheten blir mer splittrad. I förfrågningsunderlag är 
samarbetsfrågor ett område där det är viktigt att det klargörs vad som gäller. 
 
Kommungränsen 
En kommunal verksamhet får inte verka utanför den egna kommunens gränser. För 
företag finns inte den begränsningen. Företaget Svenska Boklån AB utmanade 
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biblioteksverksamheten i flera kommuner och de arbetade utifrån den idén men föll 
på att de saknade bibliotekserfarenhet. Om ett antal bibliotekarier skulle gå samman 
och driva ett biblioteksföretag ”Bibblo” så finns det inget som hindrar att det företaget 
också lägger anbud för att driva ”Bibblo”-verksamhet i andra kommuner.  
 
En entreprenad behöver inte omfatta hela verksamheten. Företaget ”Barnbibblo” 
skulle kunna driva barnbiblioteksverksamheten på entreprenad i flera kommuner.  
 
Programverksamheten 
Många bibliotek genomför idag sin programverksamhet i samarbete med 
studieförbunden. Arenabiblioteket skulle kunna innebära att fler företag går in och 
driver vissa delar. 
 
 
 
8. Förslag till styrelsen 
Ska Svensk Biblioteksförening ta ställning för eller emot bibliotek på entreprenad? 
Frågan har diskuterats i Driftsformsrådet men under arbetets gång och under de 
möten rådet haft med Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv m fl har 
gruppen funnit att det inte är huvudfrågan.  
 
Sveriges riksdag har bestämt att genom konkurrenspolitik ”bidra till modernisering 
och utveckling av samhället genom effektiva och öppna marknader. Sådana 
marknader släpper fram nya idéer, nya företag och nya människor.” (Regeringens 
proposition 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald. Göran 
Persson/Mona Sahlin). Folkbibliotekens huvudmän, kommunerna, är också öppna 
för olika driftsformer. Hittills har det mest avspeglat sig inom skolan och vårdområdet 
men det finns inga beslut som undantar biblioteksområdet. 
 
3.2.4 Bättre förutsättningar för samverkan 
Offentligt finansierade tjänster till medborgarna kan vara såväl privat som offentligt 
producerade. God tjänstekvalitet på ett effektivt sätt kan nås med olika driftsformer. … 
Samtidigt ställer det högre krav på – och krävs en utveckling av – styrning och 
uppföljning inom de verksamheter som kommuner eller landsting/regioner har 
huvudansvar för. Kundvalsmodeller måste kunna tillgodose både medborgarnas krav på 
valfrihet och rimliga krav på kostnadskontroll och ansvarsutkrävande. Förbundet ska 
bidra till att utveckla nya samverkans- och uppdragsformer, som möjliggör mångfald 
samtidigt som de säkerställer huvudmännens ansvar för beslut, uppföljning, kontroll och 
granskning. 
 

Ur: Inriktningen av Sveriges Kommuner och Landstings verksamhet för 
kongressperioden 2007–2011 

 
Mot bakgrund av detta anser Driftsformsrådet att Svensk Biblioteksförening inte 
ska ta ställning för eller emot bibliotek på entreprenad. Föreningen verkar för att 
”Alla människor har under alla skeden i livet god och likvärdig tillgång till en 
biblioteksservice av hög kvalité som omfattas av en ändamålsenlig bibliotekslag och 
en välutvecklad nationell bibliotekspolitik.” Detta mål är lika giltigt oberoende av 
driftsform. Svensk Biblioteksförening företräder en god offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet, oberoende av huruvida verksamheten sker i offentlig eller 
privat regi. Föreningens bibliotekspolitiska synsätt ska vara driftsformsneutralt. 
 
I de kontakter Driftsformsrådet haft med olika kommunföreträdare har flera betonat 
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vikten av bra upphandlingar och hur centralt själva upphandlingsdokumentet är. Här 
har kommunerna inte någon större erfarenhet av upphandling av bibliotekstjänster. 
Ett styrmedel är Biblioteksplanen som kan visa i vilken riktning man önskar utveckla 
biblioteken i kommunen/regionen.  
 
För att underlätta för medlemmarna bör föreningen ta fram material och/eller 
genomföra kurser kring upphandlingsprocessen. I dagsläget finns inte den efterfrågan, 
men skulle fler kommuner gå ut med upphandlingar kan det bli en viktig åtgärd. Det 
kan dels handla om stöd till kommunen och om vad man ska tänka på i 
upphandlingsunderlaget, dels information till t ex ett personalkooperativ om hur 
processen går till.  
 
Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för driftsformsfrågor föreslår utifrån 
ovanstående att föreningen i kommande arbete planerar att föreningen tar fram 
material och underlag inför upphandling av biblioteksverksamhet.  
 
 
9. Läs mer 
 
Upphandlingsreglerna – en introduktion 
http://konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/ 
Upphandlingsreglerna.pdf 
 
Lilla konkurrensboken 
http://konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/ 
Lilla_konkurrensboken.pdf 
 
Handbok för utmanare 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00016/ 
Handbok_f_r_utmanare_16231a.pdf 
 
Bibliotek med alternativa driftsformer −  en sammanställning.  
BiS − Bibliotek i Samhälle 
http://www.foreningenbis.org/Word/altdrift.doc 
 
Biblioteksentreprenader - en introduktion 
Bearbetad version av Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindbergs 
artikel i Biblioteksbladet nr 2 2009 
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Bilaga: 
Bibliotek med alternativa driftsformer september 2007 (bis) 
 
Län Bibliotek (kommun) Bakgrund Form 
 
Halland Kvibille Hotad filial Förening 
 (Halmstad) 
Jönköping Sandhem Hotad filial Förening 
 (Mullsjö) 
Norrbotten Morjärv Hotade filialer Föreningar 
 Töre 
 (Kalix) 
Stockholm Diesel- Försök Ek. förening 
 verkstaden  (pers.-koop.) 
 (Nacka) 
 Rosersberg Nedlagt  Svenska  
 (Sigtuna) skolbibliotek kyrkan 
 Sigtuna Tradition Sigtuna-
 (Sigtuna)  stiftelsen 
Uppsala Järlåsa Hotade filialer Föreningar 
 Gunsta 
 Länna 
 Nyby 
 (Uppsala) 
Västerbotten Bastuträsk Personalfråga Korpen 
 (Norsjö) 
 Rundvik Besparing Förening 
 (Nordmaling) 
 Grubbe Pol. initiativ Intraprenad 
 (Umeå) 
Västernorrland Söråker Lok. initiativ Folkets Hus 
 (Timrå) 
Västmanland Tillberga  Ek. förening  
 (Västerås) 
Västra Götaland Hammarkullen Lok. initiativ Folkets Hus 
 (Göteborg) 
Örebro Hällefors Hotade bibl. Bokhandel 
 Grythyttan 
 (Hällefors) 
 
 
 
Län utan bibliotek med alternativa driftsformer september 2007 
Dalarna 
Gotland 
Gävleborg  
Jämtland 
Kalmar 
Skåne 
Sydost 
Sörmland 
Värmland 
Östergötland 




