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1. Inledning 
Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) utökades 2004 med 7 a § som föreskriver ”Bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och 
landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.” 
 
Biblioteksplanen är ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta 
tillvara befintliga biblioteksresurser, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till 
utveckling. Biblioteksplanen ligger till grund för det arbete som sker på kommunens bibliotek 
och för det samarbete som sker mellan biblioteken. 
 
Till grund för arbetet med biblioteksplanen ligger 

- Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) 
- UNESCO:s folk- och skolbiblioteksmanifest 
- Strategisk plan 2003-2006 för Åmåls Kommun 
- Arbete i personalgruppen på biblioteket 
- Samarbete med biblioteksassistent på Kristinebergsskolan 
- Arbete med fokusgrupper för vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, politiker och kommunbibliotekets låntagare. 

1.1 Uppdrag 
Kultur- och Serviceförvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att sammanställa en 
Biblioteksplan för Åmåls Kommun, KS § 373, 2005. Arbetet påbörjades under hösten 2005. 
 
På biblioteket utsågs en arbetsgrupp som under ett år har arbetat med biblioteksplanen. 
Arbetsgruppen har letts av bibliotekarie Katarina Kristoffersson och bestått av 
bibliotekarierna Annika Andersson, Kristin Bandgren och Yvonne Sandström samt 
biblioteksassistent Rolf Karlsson. Kristinebergsskolans biblioteksassistent Inger Haaland har 
också deltagit i arbetsgruppen. 
 
Ett informationstillfälle har genomförts för förvaltningscheferna för Kultur- och service, 
Barn- och utbildning samt Vård- och omsorg. I maj 2006 presenterades arbetet med 
biblioteksplan för Kultur- och servicenämnden. 
 

2. Kartläggning 

2.1 Bibliotekets organisation  
Biblioteket lyder under Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åmåls kommun. Kulturchefen är 
enhetschef för Kulturhuset som förutom kommunens huvudbibliotek även omfattar konsthall 
och arkiv. 
 
ABM (arkiv, bibliotek, museum) Sedan 1990 finns ett samarbete mellan arkivet, biblioteket 
och konsthallen vilket bidrar till att främja kunskapen om kulturarvet.  

2.2 Personal 
Personalen består idag av 

- 1 (heltid) kultur- och bibliotekschef  
- 4 (heltid) bibliotekarier   
- 4 (heltid) assistenter    
- 1 (halvtid) assistent 
- 1 (heltid) projektanställd   
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2.3 Allmänt 
Biblioteket har ett centralt läge i staden. Biblioteket inryms i Kulturhuset, som förutom 
bibliotek också rymmer konsthall och arkiv (kommunarkiv och föreningsarkiv). Lokalerna är 
uppförda under 1960-talet och ombyggda under 1990-talet. Merparten av bibliotekets hyllor 
är de ursprungliga från 1960-talet, medan en del av övriga inventarier är tillköpta under senare 
år. 
 
Bibliotekets öppettider är 46 timmar/vecka. Fr o m sommaren 2006 håller biblioteket öppet 
även lördagar under sommarmånaderna. 
 
Biblioteket använder biblioteksdatasystemet Book-IT. Systemet uppgraderas och utvecklas 
kontinuerligt. Bibliotekets publika katalog (OPAC) ger möjlighet för låntagarna att hemifrån 
söka i bibliotekskatalogen, reservera eller låna om böcker och göra förfrågningar via e-post. 
Några av bibliotekets databaser kan användas hemifrån, inloggning sker med lånekortet. 
Låntagarna kan hemifrån låna digitala böcker, e-böcker. 

2.4 Bibliotekets vuxenverksamhet 
På biblioteket finns böcker, tidningar, tidskrifter, talböcker, kassettböcker, CD-skivor, CD-
ROM, videofilmer, språkkurser, uppslagsverk, Internetdatorer, databaser, studieplatser, 
läsapparater, mikrofilm. 
 
I bibliotekariernas arbetsuppgifter ingår schemalagd tjänstgöring i informationsdisken, inlån 
av böcker (fjärrlån), inköp och gallring av litteratur samt regelbundna visningar av biblioteket 
och framförallt den digitala bibliotekskatalogen. 
 
Åmåls bibliotek har ett regionalt ansvar för dalslandslitteratur och får för detta ett bidrag från 
Regionbiblioteket på 20 000 kr/år. Dalslandssamlingen består av drygt 2 000 titlar.  
 
Under 2006 startar ett inköpssamarbete med övriga kommunbibliotek i Dalsland av titlar som 
annars skulle ha lånats in från Regionbibliotek Västra Götaland (fjärrlån). Biblioteket har 
ingen skriven medieplan, varken för inköp eller för gallring. Det finns inget inköpssamarbete 
med övriga bibliotek (gymnasie- och skolbibliotek) i kommunen.  
 
Biblioteket samarbetar med 

- Kommunarkivet, Föreningsarkivet, hembygdsforskare och Släktforskarföreningen. 
- Vuxenutbildningen, deltar i vuxenutbildningens infrastrukturgrupp 
- Karlbergsgymnasiet – gemensam bibliotekskatalog, lån av medier 
- Regionbiblioteket – fjärrlån (dvs inlånade medier från andra bibliotek), 

bokdepositioner på andra språk, fortbildning och konferenser 
- Övriga dalslandsbibliotek – fjärrlån, påbörjat samarbete kring medieinköp 
- Säffle bibliotek – fjärrlån, personalvikarier, samarbetsprojekt i omvärldsbevakning 

och företagsinformation 
- Kommunledningskontoret, omvärldsbevakning 
- Näringslivsutveckling, företagsinformation 

 
Biblioteket har eget bestånd av litteratur på några invandrarspråk men beställer vid behov 
bokdepositioner av böcker på utländska språk från Regionbiblioteket eller Internationella 
biblioteket i Stockholm. 
 
På biblioteket finns fem Internet-datorer som bokas genom ett centralt bokningssystem, 
dessutom finns en 15-minuters dator (ej bokningsbar) samt en dator avsedd för sökning i 
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bibliotekets katalog. En av Internet-datorerna tillhandahåller också ett komplett Office-paket. 
Förutom dessa datorer finns en Studiedator som är reserverad för vuxenstuderande, där finns 
ett abonnemang av Nationalencyklopedin (bekostas av den kommunala vuxenutbildningen) 
och företagsdatabasen Kompass (bekostas av samarbetsprojektet Säffle – Åmål). Biblioteket 
abonnerar på ett antal databaser som är tillgängliga via de publika datorerna.  

2.5 Bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet 
Bibliotekets mål och strategi är att nå så många barn i olika åldersgrupper som möjligt. Sedan 
två år tillbaka jobbar barnavdelningen efter en ålderstrappa för att täcka in åldrarna 0-16 år.  
 
På bibliotekets barnavdelning finns faktaböcker och skönlitteratur för barn och ungdomar. Det 
finns CD-skivor för barn och böcker inlästa på band eller kassett för såväl barn som 
ungdomar. Det finns en tonårshörna där det finns tidskrifter och aktuell facklitteratur. 
 
På barnavdelningen finns en Äppelhylla. Äppelhyllan har media för barn med behov av 
särskilt stöd. Där finns pictogram, bliss, taktila böcker, böcker + band, lättläst, teckenspråk 
samt video + teckenspråk mm. 
 
Fasta aktiviteter är: 

- träffar med Barnavårdscentralen (sagopåsar till de allra minsta) 
- sagostunder för barn från 3 år 
- studiebesök för alla 6-åringar som får sitt första lånekort 
- författarbesök för år 3 och 5 
- klassbesök för år 1-6 
- bokdepositioner till förskola, dagbarnvårdare, Mödravårdscentral och 

Barnavårdscentral.  
- Bokjuryn - sedan hösten 2005 erbjuds alla elever upp till 16 år att delta i Bokjuryn (ett 

läsfrämjande nationellt projekt)  
- förskolepersonal inbjuds till bokprat och presentation av aktuella böcker. 
- bokgåva till alla nyfödda (i samarbete med Barnavårdscentralen) samt när 6-åringarna 

får sitt lånekort. 
 
Barnavdelningen samarbetar med  

- Mödravårdscentralen 
- Barnavårdscentralen  
- Familjecentralen 
- Förskolor  
- Grundskolan 1-9  

2.6 Bibliotekets uppsökande verksamhet 
Bibliotekets uppsökande verksamhet riktar sig till personer med särskilda behov.  
 
Biblioteket har ett eget bestånd av talböcker på kassett och DAISY (inlästa böcker i speciellt 
CD-format). Det egna beståndet kompletteras genom inlån av talboksdepositioner från Tal- 
och punktskriftsbiblioteket och Västra Götalands Regionbibliotek. Talbokslåntagarna får 
antingen böcker hemskickade eller hämtar själva. Spelare för DAISY finns att låna på 
biblioteket. Fr o m april 2006 har biblioteket tillstånd att själva göra DAISY- böcker. 
 
Biblioteket har träffar för talbokslåntagare fyra gånger per år, då man får nyhetsinformation, 
boktips och kaffe. ”Boken kommer” är en service som biblioteket har för de låntagare som av 
sjukdom, ålder eller funktionshinder inte kan komma till biblioteket. Bibliotekspersonal 
kommer hem med de böcker som man önskar låna. 
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Biblioteket samarbetar med Vård- och omsorgsförvaltningen genom ett antal bokombud som 
representerar olika boenden i kommunen. Bokombuden har hand om fem depositioner som 
finns på Illern, Solsäter, Fengersfors Hemtjänstlokal, Åmålsgården och Adolfsberg 
(Diamanten). Bokombuden inbjuds till bokombudsträffar 1 gång/termin. Bokombuden får 
dessutom brev med information och boktips. 
 
Biblioteket har även bokdeposition på Lotsen (öppen verksamhet för människor med psykiska 
funktionshinder och/eller missbruksproblem). Bokdepositionen byts fyra gånger/år. 
Ånimskogs Bygdegård får stora bokdepositioner som byts två gånger/år. Biblioteket har en 
kontaktperson ser till att låntagare i Ånimskog  även kan beställa enstaka lån via biblioteket i 
Åmål. 

2.7 Verksamheten i lånedisken  
Bibliotekets lånedisk och informationsdisk är sammanbyggda. I lånedisken görs utlån och 
återlämning av medier, utskrift av lånekort mm. På biblioteket finns automater för utlån och 
återlämning av böcker och tidskrifter, vilket kräver att alla låntagare har en personlig PIN-kod 
till sitt lånekort. Systemet kallas TOR-MINI och till systemet är det kopplat ett stöldlarm. 
Videofilmer, kassetter liksom CD-skivor och DVD-filmer lånas ut manuellt. Många omlån 
görs fortfarande på telefon via lånedisken. 
 
Förutom att hantera utlån och återlämning har lånedisken hand om bibliotekets post, 
iordningställande av tidningar och tidskrifter och retursändningar av fjärrlånade medier 
(inlånade medier från andra bibliotek). Lånediskens personal ansvarar för bibliotekets 
kassaapparat. Via lånedisken förekommer också olika sorters försäljning, t ex gallrade böcker, 
vykort och biljetter till bland annat evenemang och teaterresor.  

2.8 Läs- och skrivteknikverksamhet 
Läs- och skrivteknikern tillhandahåller diverse hjälpmedel för funktionshindrade, ex 
synskadade, utvecklingsstörda, dyslektiker och afatiker. 
De tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga är förstoringskamera, punktskriftsdsiplay, 
punktskrivare, scanner samt en dator med specialprogram för t ex förstoring, talsyntes, 
läsprogram och övningsprogram för läs- och skrivsvårigheter. 
Läs- och skrivteknikern ingår i ett nätverk i Västra Götalandsregionen och samarbetar med 
speciallärare, skolbibliotekarier, synkonsulent och handikapprådet. 
 

2.9 Skolbibliotek 

Grundskolan 
Skolbiblioteken på grundskolan har mycket olika standard. Bemanningen av skolbiblioteken 
skiljer sig mycket mellan de olika skolorna, antingen sköts biblioteket av en deltidsanställd 
assistent eller av lärarbibliotekarier. 
 
Rösparksskolans bibliotek har ett måldokument som revideras kontinuerligt. 

Kristinebergskolan 
Åmåls kommuns högstadieskola, Kristineberg, har sitt huvudbibliotek i anslutning till 
datasalen som ligger ganska centralt i skolans mitt.  
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Biblioteket fungerar dels som en arbetsplats för eleverna och dels som ett uppehållsrum under 
raster och håltimmar. I takt med att undervisningen förändras mot ett mer elevaktivt och 
problembaserat lärande ser man en stadig ökning i användandet av biblioteket. Även många 
lärare använder bibliotekets böcker framförallt i ämnena svenska, so samt no. 
 
I biblioteket arbetar en biblioteksassistent på 50 %. Arbetstiden är förlagd till elevernas 
skoltider vilket innebär att biblioteket är bemannat skoldagar mellan kl 09.00-14.15. 
Assistenten undervisar samtliga elever i år 7 i bibliotekskunskap och samarbetar även med 
datalärarna som i huvudsak ansvarar för utbildningen i informationssökning på nätet. 

Gymnasieskolan 
På gymnasiebiblioteket finns en heltidsanställd bibliotekarie. Kommunbiblioteket och 
gymnasiebiblioteket har ett gemensamt datasystem (katalogposter och låneregister), systemen 
administreras av respektive enhet. Vid uppdateringar av datasystemet och liknande 
förändringar står kommunbibliotekets personal till förfogande. 

3. Omvärldsreflektioner 

3.1 Trend-spaning 
Bibliotekspersonalen gjorde en gemensam trendspaning hösten 2005. Frågeställningen som 
man utgick från var denna: Vad i samhället, stort som smått, kommer att påverka det 
kommunala biblioteket i framtiden?  
 
Teknikutveckling 
Tekniken har och kommer att få stor betydelse för utvecklingen av bibliotekets 24-
timmarsservice. Användningen av elektroniska medier kommer att få ökad betydelse och 
låntagarna kommer att ladda ner medier i olika format hemifrån. 
Kommunal ekonomi 
Kommunerna tvingas alltmer att prioritera sina verksamheter och farhågor finns för att 
biblioteket inte kommer högt upp i prioriteringsordningen.  
Biblioteket som tillgänglig miljö 
Det är av största vikt att biblioteket är tillgängligt för alla samhällsgrupper, med generösa 
öppettider och med lokaler som är fysiskt tillgängliga även för medborgare med olika 
funktionshinder. Biblioteket som en öppen, gratis och opolitisk mötesplats är fortsatt viktigt. 
Läsvanor 
Befolkningens förändrade livsstil och förändrade fritidsvanor påverkar biblioteken. Boken 
och läsningen konkurrerar med andra fritidssysselsättningar. Man kan konstatera en försämrad 
läskunnighet bland landets skolbarn. Många, både barn och vuxna, föredrar att lyssna på 
böcker istället för att läsa.  
Demografiska förändringar 
En allt större del äldre i kommunen får konsekvenser för bibliotekets utbud av medier, såväl 
innehållsmässigt som det fysiska formatet. Många av de framtida pensionärerna kommer att 
vara aktiva och de kommer att ställa krav på bibliotekets service.  
Studerande 
Ungdomar väljer till stor del att flytta från kommunen, men fortfarande kommer en del av 
dem som studerar att välja att bo kvar och dessa kommer att ställa krav på biblioteket 
avseende studielitteratur, tillgång till Internetuppkoppling och läsmiljöer.  
Även det livslånga lärandet är viktigt för biblioteket att ta hänsyn till. Många kommer att byta 
yrke under sin livstid och kan i olika skeden i livet vara beroende av tillgång till information 
och litteratur. 
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3.2 SWOT-analys 
En SWOT- analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) som bibliotekspersonalen 
gjorde hösten 2005 gav följande resultat. 
Styrkor: Positiv personal, positiva låntagare, kulturhusets centrala läge, bra öppettider, 
Biblioteket är etablerat i kommunen, politisk stabilitet i kommunen 
Svagheter: Ålders- och könsfördelning på personalen, dålig marknadsföring av bibliotekets 
tjänster, dålig skyltning i lokalen 
Möjligheter: Bredd i personalens kompetens, kompetensutveckling, olika medieformer når 
olika låntagargrupper, bygga ut 24-timmars funktionen, biblioteket som fysisk och mental 
mötesplats, ABM (Arkiv, Bibliotek, Museum) samarbetet 
Hot: Befolkningsstrukturen i kommunen, förändrade fritidsvanor, enfrågepolitik, stagnation - 
inga krav på utveckling 
 

4. Fokusgrupper 

4.1 Vård- och omsorgsförvaltningen 
Deltagare: Personal från ädreboende, hemtjänsten, enhetsledare äldreboende och 
bibliotekspersonal. 
För att få samarbetet att fungera ännu bättre i framtiden är det viktigt att personalen i 
äldrevården har möjlighet att frigöra tid för arbetet som bokomud, arbetet med böcker och 
bokförmedling. Bokombudsarbetet måste ses som ett lika viktigt arbete som övrigt 
omvårdnadsarbete. 
En kontinuerlig kontakt mellan biblioteket och bokombuden ger biblioteket möjlighet att 
informera om nya böcker, nya medier och hjälpmedel som ökar tillgängligheten att läsa för 
äldre och funktionshindrade. Vid inskrivning av nya boende bör personalen ta reda på 
läsvanor och önskemål hos de gamla. 

4.2 Barn- och utbildningsverksamheten 
Deltagare som representerade förskolan, förskoleklass, låg- och mellanstadiet, högstadiets 
skolbibliotek och bibliotekspersonal. 
Det framkom en önskan om att införa ett Biblioteksråd i kommunen, ett samverkansorgan 
mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket. Genom att samverka i ett Biblioteksråd kan man 
samarbeta runt t ex författarbesök, studiedagar/fortbildning för lärare i litteratur/bokprat, 
fortsätta sätta fokus på lässtimuleringsprojekt, som t e x Bokjuryn, man kan diskutera 
lånerutiner, krav och ersättningsrutiner vid förkomna böcker och skapa en dialog kring ett 
flertal frågor som är viktiga för ett bra samarbete. 

4.3 Allmänheten 
Deltagare: Nio personer i olika åldrar, två män och sju kvinnor. Inbjudan hade utgått till drygt 
trettio låntagare som representerade olika kön och åldrar. 
 
Vi ställde frågan ”Vad gör du på biblioteket idag?”   
De flesta kommer till biblioteket för att använda det på det traditionella sättet. Många 
(speciellt de unga) talade om vikten av biblioteket som en tyst oas; ett ställe där man kan sitta 
lugnt och avskilt med en bok.  
 
Vi ställde frågan ”Vad gör du på biblioteket om tio år?”  
Man tror att man i stort sett kommer att använda biblioteket på samma sätt då som man gör 
idag. Ingen tror att man kommer att använda sitt lokala bibliotek hemifrån enbart i form av 
elektronisk resurs mycket mer än man gör idag.  
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4.4 Politiker 
Till fokusgruppen för politiker inbjöds 1-2 personer från varje politiskt parti. Totalt anslöt 8 
personer som representerade centerpartiet (1 st), socialdemokraterna (2 st), moderaterna (2 st), 
folkpartiet (1 st), kristdemokraterna (1 st) och vänsterpartiet (1 st). 
 
Det råder en politisk enighet om att biblioteket fyller en viktig funktion i Åmåls kommun. 
Biblioteket har en viktig roll för invånarnas fritidsläsning, studier på olika nivåer och barnens 
läsvanor. Neddragningar i biblioteksverksamheten kan också få en negativ påverkan på 
möjligheten att nyrekrytera företag och nya invånare.  
 

5. Sammanfattning 
Åmåls bibliotek har en omfattande verksamhet som når många medborgare i kommunen.  
Samarbetet med skola och barnomsorg liksom samarbetet med äldrevården lägger en bra 
grund till målet att nå alla medborgare med bibliotekets service. 
 
Den demografiska utvecklingen i kommunen pekar på en allt större andel äldre medborgare 
vilket medför en ökad satsning på medier och service anpassade för den delen av 
befolkningen.  
Samtidigt befinner sig en stor del av kommunens invånare i utbildning på olika nivåer och det 
ligger i kommunens intresse att ungdomarna bor kvar under studietiden vilket ställer krav på 
bibliotekets service till de studerande.  
 
Barnkullarna i kommunen blir mindre men det är fortsatt viktigt att biblioteket satsar på en 
bra och utvecklad barn- och ungdomsbiblioteksservice. Ständiga larmrapporter om barns och 
ungdomars allt sämre läsförmåga poängterar vikten av fungerande bibliotek med ett stort 
utbud av olika böcker och andra medier som kan hjälpa till att stimulera barn och ungdomar 
till läsning. 
 
Den tekniska utvecklingen har spelat en stor roll för folkbibliotekens utveckling. Ny teknik 
har underlättat vid rutinarbeten och nya typer av medier når nya låntagargrupper. 
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6. Biblioteksplan 

 

6.1 Ansvariga för biblioteksverksamhet i Åmåls kommun 
 

Ålder Verksamhet Bibliotek Huvudman Samarbetsparter Styrdokument 
0-5 år 
 

Språklig 
utveckling 

Kommun-
biblioteket 

Samhälls- 
byggnads-
förvaltningen 

Familjecentralen, 
Förskola 

Bibliotekslagen §9 
Unescos 
folkbiblioteksmanifest 
  

6-20 år Läsning, 
Kunskapssök
ande 

Kommun-
biblioteket 

Samhälls- 
byggnads-
förvaltningen 

Grund – och 
gymnasieskolan 

Bibliotekslagen §9 
Unescos 
folkbiblioteksmanifest 

6-16 år Vara en del 
av 
grundskolans 
pedagogiska 
arbete 

Skolbibliotek i 
grundskolan 

Barn- och 
utbildningsförv. 

Kommunbiblioteket Bibliotekslagen §5,8,9 
Unescos 
skolbiblioteksmanifest 
Lpo 94 

16-20 
år 

Vara en del 
av gymnasie-
skolans 
pedagogiska 
arbete 

Gymnasiebib-
lioteket 

Barn- och 
utbildningsförv. 

Kommunbiblioteket Bibliotekslagen §5,8,9 
Unescos 
skolbiblioteksmanifest 
Lpf 94 

18 år - Stöd för 
vuxen-
studerande 

Kommun-
biblioteket 

Samhälls- 
byggnads-
förvaltningen 

Vuxenutbildningen  

0-100 
år 

Livslånga 
lärandet, 
litteratur- 
och 
kulturupp-
levelser, 
information 
och kunskap 

Kommun-
biblioteket 

Samhälls- 
byggnads-
förvaltningen 

Studieförbund, 
Föreningar 

Bibliotekslagen §2 
Unescos 
folkbiblioteksmanifest 

0-100 
år 

Särskilda 
tjänster, 
särskilda 
behov 

Kommun-
biblioteket 

Samhälls- 
byggnads-
förvaltningen 

Vård- 
omsorgsförvaltningen 
Grund- och 
gymnasieskola 

Bibliotekslagen §8 
Unescos 
folkbiblioteksmanifest 
Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa 
funktionshindrade 
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Kulturnämnden ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet.  
 
Åmåls kommuns biblioteksplan färdigställs under hösten 2006. Biblioteksplanen gäller tills 
vidare och kommer att revideras fortlöpande. Biblioteksplanen styr det årliga arbetet på 
kommunens bibliotek vilket fastställs i verksamhetsplaner och verksamhetsmål som arbetas 
fram varje år.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skolbibliotek på grundskolan och 
gymnasiet. 

6.2 Övergripande verksamhet 

6.2.1 Tillgänglighet 
Kommuninvånarnas tillgänglighet till biblioteket är en grundförutsättning för verksamheten.  
Biblioteket kommer att sammanställa en tillgänglighetsplan motsvarande de krav som ställs i 
proposition 1999/2000:79 där målet för den nationella handikappolitiken är att alla 
medborgare ska kunna bli fullt delaktiga i samhällslivet, bland annat ska man undanröja de 
hinder som finns till allmänna lokaler.   
Bibliotekets tillgänglighet avser: 

- Fysisk tillgänglighet  
o med ändamålsenliga lokaler för ett modernt bibliotek 
o med lokaler anpassade även för kommuninvånare med funktionshinder 
o biblioteket som mötesplats för alla åldrar. 

- Öppettider 
o generösa öppettider, anpassade för studerande, daglediga och yrkesverksamma. 

- Digital tillgänglighet 
o 24 timmars-biblioteket med många tjänster tillgängliga on-line dygnet om. 

6.2.2 Kompetens 
Kommuninvånarna har rätt till bibliotekets utbud av kultur och information oavsett när man 
besöker biblioteket vilket ställer krav på tillgången till kompetent personal. 

- Biblioteket ska bemannas av kompetent personal 
- Bibliotekspersonalen måste ha möjlighet till kontinuerlig kompetensutbildning 

 

6.2.3 Marknadsföring 
Bibliotekets tjänster måste marknadsföras, såväl till de grupper som redan nu besöker 
biblioteket som till nya grupper som ännu ej upptäckt bibliotekets alla möjligheter. 
Biblioteket skall  

- göra en marknadsföringsplan 
- se över den befintliga lokalen och göra förändringar och förbättringar 
- förbättra skyltningen i lokalen 
- arbeta regelbundet med olika låntagargrupper och genom det marknadsföra 

bibliotekets tjänster 
- arbeta aktivt med hemsidan och därigenom marknadsföra såväl de digitala tjänsterna 

som de tjänster som erbjuds på det traditionella biblioteket. 
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6.2.4 Medier 
Bibliotekets utbud av medier förändras kontinuerligt. Nya medieformat1 ersätter eller 
kompletterar redan befintliga medier. Förändringarna kräver kunskap och kompetens. 
Biblioteket  

- ska göra en medieplan avseende gallring och förvärv 
- ska köpa in medier som följer de gängse kvalitetskraven  
- ska vara lyhört inför låntagarnas efterfrågan gällande medieinköp 
- ska uppmärksamma och köpa in nya medieformat, nya medier och medier avsedda för 

personer med olika läshandikapp. 
 

6.2.1 Teknik 
Teknikutvecklingen är positiv för biblioteket och dess tjänster. Låntagarna har möjlighet att i 
allt större utsträckning ta del av bibliotekets utbud via Internet.  
Biblioteket ska 

- lägga stor vikt vid att hålla en hög standard på biblioteksdatasystemet 
- uppmärksamma och ta del av tekniska förändringar som kan förbättra, och på sikt 

minska kostnaderna för biblioteksdatasystemet, t ex via gemensam server för 
biblioteken i Dalsland 

- se till att det upprätthålls en hög teknisk kompetens på biblioteket, gärna i samverkan 
med andra bibliotek och med Regionbiblioteket 

- erbjuda publika Internetdatorer med hög teknisk standard 
- utveckla trådlös Internetåtkomst 
- övergå till modern RFID teknik2 för att underlätta utlån, återlämning, arbete med 

bokbestånd och kravrutiner. RFID-tekniken kräver investeringar i ny teknik  
 

6.3 Vuxenverksamhet 
Biblioteket ska stödja både självstudier och formell utbildning på alla nivåer. Bibliotekarien 
ska handleda den studerande i att söka och värdera information.  Användarundervisning ska 
vara en grundläggande verksamhet. Biblioteket ska bli bättre på marknadsföring av 
bibliotekets databaser och informationstjänster. Införande av trådlös Internet skulle 
möjliggöra för studerande att utnyttja respektive högskolebiblioteks resurser på ett bättre sätt. 
 
I takt med att bibliotekets tjänster via Internet (digitala tjänster) ökas och förändras är det 
viktigt att utveckla visningarna av bibliotekets digitala tjänster för såväl studerande som 
allmänhet och för speciella grupper såsom småföretagare och olika intresseorganisationer.  
Abonnemang av nya digitala tjänster tillkommer kontinuerligt och det är av största vikt att 
bibliotekarierna ständigt fortbildas i användandet av de digitala resurserna. 
 
Biblioteket vill ha ett fortsatt regionalt ansvar för Dalslandslitteratur med stöd av 
Regionbibliotek Västra Götaland. I uppgiften ingår att köpa, katalogisera och synliggöra 
samlingarna samt att ombesörja utlån till andra bibliotek i landet. 
 
Bibliotekets utökade samarbete med Dalslandsbiblioteken, bl a avseende fjärrlån, kommer att 
utvecklas under de kommande åren. Biblioteket skall också fortsätta att utveckla kontakterna 

                                                 
1  Med mediaformat menar vi tryckta böcker, böcker tryckta med extra stor stil, elektroniska böcker, ljudböcker 
på CD-skivor,  ljudböcker i MP3 format, talböcker i DAISY-format, streamade ljudböcker, information i 
abonnemangsdatabaser 
 
2 RFID Radio Frequency Identification, användning av chip som identifikation av media och lånekort. 
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med andra samarbetspartners, t ex vuxenutbildningen, kommunledningen och 
näringslivsutvecklingen. Biblioteket skall fortsatt delta i vuxenutbildningsrådets 
sammankomster. Det regionala samarbetet med Regionbibliotek Västra Götaland avseende 
kompetensutveckling av personal, upphandling av digitala tjänster, komplettering av vissa 
media, t ex på olika invandrarspråk, kommer att fylla en viktig funktion.  
 
Internet innebär en ökning av tillgänglig information och ingenting tyder på att utvecklingen 
kommer att avstanna. Många av de traditionella tryckta informationskällorna kommer att 
ersättas av digitala resurser vilket innebär att en förändring av mediainköpen. Bibliotekets 
anskaffning av media i olika format kräver en kontinuerlig revidering av mediaplanen. 
Biblioteket kommer att vara lyhört för användarnas önskemål vid inköp av olika media. 
 
Biblioteket ska informera om och erbjuda media på de språk som är representerade i 
kommunen, dels genom ett eget basbestånd och dels genom inlån från Regionbiblioteket och 
Internationella biblioteket. Det är också viktigt att den samhällsinformation som finns för 
medborgarna på biblioteket också finns tillgänglig på flera språk. 
 
Biblioteket ska förstärka det befintliga ABM3-samarbetet där flera frågor är av gemensamt 
intresse speciellt för hembygdsforskare. Det är viktigt att tydliggöra beröringspunkterna och 
utnyttja de gemensamma samlingarna och kompetenserna.  

6.4 Barn– och ungdomsverksamhet 
Bibliotekets barn och ungdomsverksamhet ska fortsätta att stödja samt utveckla samarbetet 
med olika aktörer i kommunen och regionen. Att marknadsföra bibliotekets böcker likväl som 
de tjänster som finns att tillgå via Internet blir en viktig uppgift. Via användarutbildning i 
bibliotekets eget utbud samt adekvata databaser kan vi ge de verktyg som behövs för att söka 
information på ett värdefullt sätt.  Det är viktigt att inkludera barn, föräldrar, lärare, vård- och 
barnomsorgspersonal i samarbetet på den lokala nivån. 
 
När det gäller bibliotekspersonalens fortbildning och information liksom övriga 
utvecklingsfrågor rörande biblioteket är samarbetet med Regionbibliotek Västra Götaland 
mycket viktigt.  
 
Barn och ungdomsverksamheten kommer att utveckla kontakterna med befintliga 
samarbetspartners såsom skola, barnomsorg och familjecentral.  
 
Biblioteket kommer att fortsätta med författarbesök för år 3 och år 5 enligt den plan som finns 
för kommunens barn- och ungdomskulturgrupp. I gruppen finns representanter för 
förskollärare, lärare år 1-9, lärare från gymnasiet, personal från ungdomsgården Huset, SISU 
samt kommunbiblioteket och målsättningen är att tillgängliggöra kultur föra kommunens alla 
barn och ungdomar. 
 
Ett biblioteksråd med representanter från olika skolor och stadier kommer att inrättas i 
kommunen. I biblioteksrådet kommer man att fokusera på frågor som rör samverkan mellan 
skola och biblioteket.  
 
Barn- och ungdomsavdelningen kommer att arbeta aktivt med mediaplanen och utveckla 
Äppelhyllan4 kontinuerligt. 
 

                                                 
3 ABM: Arkiv, Bibliotek, Museum 
4 Äppelhyllan: böcker och media för barn och unga med funktionshinder 
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Barnböcker ska finnas tillgängliga på de språk som efterfrågas. Förutom basbeståndet lånas 
böcker in från Regionbiblioteket eller Internationella biblioteket.  
 
Barnbibliotekets läsfrämjande arbete såsom Bokjuryn, sagostunder och läseklubb består och 
utvecklas.  

6.5 Uppsökande verksamhet 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att tid avsätts för kulturombudens arbete med 
bokdepositioner samt för fortbildning och informationsträffar som rör kultur och litteratur.  
 
För att tydliggöra kulturens och bokens roll som integrerad del av omsorgsarbetet är det 
viktigt att stödja och utveckla medvetenheten bland hemtjänstens och äldrevårdens 
medarbetare om kulturens och läsningens betydelse för bevarad livskvalitet. För att nå de 
personer som har behov bibliotekets boken kommer-service behöver biblioteket stöd från 
personal inom äldrevården. Information kommer att läggas ut på bibliotekets hemsida och 
kommer att kunna läsas med talsyntes. 
 
För att stimulera utlåningen av talböcker i DAISY-format kommer boktips att läsas in på CD 
eller DAISY och lånas ut till talbokslåntagarna. Informationsträffar för talbokslåntagare, med 
boktips och information om ny teknik kommer att ske regelbundet. Inbjudan till dessa träffar 
går ut till bibliotekets talbokslåntagare samt intresseorganisationer. 
 
Det är viktigt att samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen bibehålls och så småningom 
utökas till att omfatta såväl personal som gruppbostäder inom handikappomsorgen.  
 
Läs- och skrivteknikerns arbete är viktigt och samarbetet med skolan har en stor 
utvecklingspotential. Även samarbetet med intresseorganisationer kan utvecklas och vuxna 
kommuninvånare med t ex dyslexi och afasi kan ha stor nytta av denna funktion. 
 

6.6 Skolbibliotek 
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden ansvarar för Skolbibliotekens 
verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att biblioteksplaner för skolbiblioteken 
upprättas och revideras. Biblioteksplanerna ligger till grund för skolbibliotekens arbete och 
kännedom om dessa planer bör delges all personal i respektive skola. 
 
Ett biblioteksråd med representanter från olika skolor och stadier kommer att inrättas i 
kommunen. Biblioteksrådet kommer att fokusera på frågor som rör samverkan mellan skola 
och kommunbiblioteket . 
 
Skolbiblioteken och kommunbiblioteket bör samordna abonnemang av databaser som anses 
lämpliga för barn och ungdomars utbildning. 
 
Kommunen bör verka för att samma biblioteksdatasystem inför i samtliga kommunens 
skolbibliotek och om möjligt införa samma system som kommun- och gymnasiebiblioteket. 
Detta skulle innebära en naturlig och viktig samordning av resurser och ge skoleleverna 
möjlighet att lära sig biblioteksdatasystemet grundligt till nytta för senare studier. 
 
Skolbiblioteken kommer att samarbeta med kommunens barnkulturgrupp framförallt när det 
gäller författarbesök och övriga kulturaktiviteter. 
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