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1. Inledning  

 
Dåtid – Nutid – Framtid - Åmåls vision 

    

Målen för Åmåls bibliotek vilar på tre byggstenar  

• lärande 
• lust  
• upplevelser 
  

Till grund för arbetet med biblioteksplanen ligger 
• Bibliotekslagen 2013:801 
• UNESCO:s folk- och skolbiblioteksmanifest 
• Barnkonventionen 
• Regional biblioteksplan  
• Verksamhetsplan 2014 Åmåls kommun 
• Att lyfta blicken – Kulturpolitiskt program för Åmåls kommun 2013-2020 
• Arbete i personalgruppen på biblioteket 
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Bibliotekslagen 2013:801 / Styrdokument 
Vår biblioteksplan 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. 

Från http://www.regeringen.se/sb/d/5969/a/215249 

 
Ny bibliotekslag 

Den 1 januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft som ersätter 
tidigare bibliotekslag (1996:1596). Lagen gäller både för de kommunala 
folkbiblioteken och för andra offentliga bibliotek. 

Bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och deras roll 
för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, ligger till grund för den nya lagen. I 
lagen finns också en bestämmelse om avgiftsfri tillgång till elektronisk litteratur. 

Vad omfattar den nya lagen? 
I lagen anges grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet 
och vilka bibliotek som ingår i det allmänna biblioteksväsendet. 

Till det allmänna biblioteksväsendet räknas de kommunala folkbiblioteken, 
skolbiblioteken, landstingens regionala biblioteksverksamhet och statliga 
bibliotek som Kungliga biblioteket. 
 
 

Bibliotekslagen lyfter fram  

• kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och litteratur 
• folkbibliotek för alla 
• avgiftsfria lån vid folkbiblioteken 
• utvidgat ansvar för vissa grupper 
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Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 
Fri tillgång till litteratur 
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. 

  

FN:s barnkonvention 
Främst artikel 2, 13, 29, 30, 31 
 

Regional biblioteksplan 
Det goda livet 
• bibliotekens roll i samhället 
• barn och unga 
• biblioteket som kulturarena 
• den digitala utvecklingen 
• livslångt lärande 
• ABM – samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer 
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Verksamhetsplan 2014 Åmåls kommun 
Kommunens strategiska utvecklingsområden/strategiska mål 

• barn och unga 
• åldrande med livskvalitet 
• arbete och näringsliv 
• kultur och fritid 
• samverkan och service 
• kommunens roll i omvärlden 
• klimat och miljö 
• samhällsbyggande 
 

Att lyfta blicken 
• för att vi vill vårda våra mötesplatser och skapa nya 
• för att vi vill stärka vår sammanhållning och vår gästvänlighet för  
 alla som bor i och stannar till i Åmåls kommun 
• för att vi vill utveckla demokratiska processer och stimulera  
 innovationskraften 
• för att alla människor, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund och  
 ekonomisk situation bör ges möjlighet att uppleva och skapa kultur 
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2. Kartläggning 

Arbete i personalgruppen på biblioteket 

Bibliotekets organisation  
Biblioteket lyder under Kommunstyrelsen Åmåls kommun. Kulturchefen är 
enhetschef för Kulturhuset, som förutom kommunens huvudbibliotek även 
omfattar konsthall, arkiv och kansli. 

Personal 
Personalen består idag av 

• 1 kultur- och bibliotekschef 
• 3, 5 bibliotekarier  
• 3, 5 assistenter 
• 1 kultursamordnare 

 
Allmänt 
Biblioteket har ett centralt läge i Åmål. Biblioteket inryms i Kulturhuset, som 
förutom bibliotek också rymmer konsthall och arkiv (kommunarkiv och 
föreningsarkiv) samt ett Europa direkt-kontor. Lokalerna är uppförda under 
1960-talet och ombyggda under 1990-talet. 2013 infördes RFID [1]. I samband 
med det byggdes entrén om för att möta behovet av nya diskar och nya 
apparater för in- och utlån.  

Bibliotekets öppettider är 46 timmar/vecka (måndag-lördag). 
Sommartid är öppettiderna 32 timmar/vecka. 

Biblioteket använder biblioteksdatasystemet Book-IT. Systemet uppgraderas och 
utvecklas kontinuerligt. Sedan 2012 samarbetar Dalslands kommuner i systemet 
Book-IT och den externa katalogen Arena (Bibliotek Dalsland). Det ger ett 
gigantiskt utbud av böcker och annan media som gagnar låntagarna i hela 
Dalsland.  Det ger också möjlighet för låntagarna att hemifrån söka i 
bibliotekskatalogen, reservera eller låna om böcker och göra förfrågningar via  
e-post. Låntagarna kan hemifrån låna digitala böcker, e-böcker. 

 

[1] RFID Radio Frequency Identification, användning av chip som identifikation av media och 
lånekort. 

https://dub131.mail.live.com/ol/#_ftnref1
https://dub131.mail.live.com/ol/#_ftnref1
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Bibliotekets vuxenverksamhet 
På biblioteket finns böcker, tidningar, tidskrifter, talböcker, ljudböcker, CD-
skivor, CD-ROM (Daisy), DVD, internetdatorer, databaser, studieplatser. 

I bibliotekariernas arbetsuppgifter ingår schemalagd tjänstgöring i 
informationsdisken, inlån av böcker (fjärrlån), inköp och gallring av litteratur 
samt visningar av biblioteket både fysiskt och digitalt. 

Dalslandsbiblioteken ingår i ett s k kluster där vi av Kultur i Väst får stöd  
med ca 110 000 kr per år för inköp av studie/utländsk-  och annan facklitteratur.  

 
Bibliotekets vuxenavdelning samarbetar med 

• Kommunarkivet, Föreningsarkivet, hembygdsforskare och  
 Släktforskarföreningen. 
• Karlbergsgymnasiet – gemensam bibliotekskatalog, lån av medier 
• Kultur i Väst – fjärrlån (dvs inlånade medier från andra bibliotek),  
 bokdepositioner på andra språk, fortbildning och konferenser 
• Övriga dalslandsbibliotek – samarbete kring medieinköp (kluster),  
 gemensam intern (Book-IT) och extern katalog (Arena) 
• Fyrbodals kommunalförbund 
• Säffle bibliotek – fjärrlån  
• Samverket 
• Studieförbundet Vuxenskolan 
• Åmåls kommuns marknadsföringsgrupp 
• Föreningar i Åmål 
• Arbetslivsenheten för integration 
 

Biblioteket har eget bestånd av litteratur på flera olika invandrarspråk, men 
beställer vid behov bokdepositioner av böcker på utländska språk från 
Regionbiblioteket eller Internationella biblioteket i Stockholm. De senaste åren 
har vi strävat efter att öka mångfalden, och tillgången till böcker på eget 
hemspråk har ökat vad det gäller arabiska, somaliska och naturligtvis engelska.  

På biblioteket finns två Internet-datorer, samt två 15-minutersdatorer. 
Biblioteket abonnerar på ett antal databaser som är tillgängliga via de publika 
datorerna. Trådlöst wi-fi finns.  
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Bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet 
Bibliotekets mål och strategi är att nå så många barn i olika åldersgrupper  
som möjligt. Sedan många år tillbaka jobbar barnavdelningen efter en 
ålderstrappa för att täcka in åldrarna 0-19 år.  

På bibliotekets barnavdelning finns faktaböcker och skönlitteratur för barn  
och ungdomar. Det finns CD-skivor för barn och böcker inlästa på cd och  
CD-ROM för såväl barn som ungdomar. Sedan 2011 finns en avdelning för  
Unga vuxna (16-25 år). Under 2015 ska en Regnbågshylla uppföras. Där samlar  
vi litteratur och information för hbtq-personer. Den ska fysiskt vara belägen  
mitt emellan Unga vuxna och skönlitteraturen på vuxenavdelningen. 

På barnavdelningen finns en Äppelhylla. Äppelhyllan har media för barn med 
behov av särskilt stöd. Där finns taktila böcker, böcker + cd, lättläst, teckenspråk 
och böcker med kombinationen lätt avkodad text + bild. 
 

Fasta aktiviteter är: 

• träffar med Familjecentralen 
• sagostunder för barn från 3 år (i samarbete med Samverket  
 Allas barnbarn) 
• studiebesök för alla 6-åringar där de får sitt första lånekort 
• författarbesök för år 3 och 5 
• klassbesök för år 1-6 (på efterfrågan) 
• bokdepositioner till förskola, dagbarnvårdare,  
• Bokjuryn - ett läsfrämjande nationellt projekt 
• 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  
• Samverket 
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Bibliotekets uppsökande verksamhet 

Bibliotekets uppsökande verksamhet riktar sig till personer med  
särskilda behov.  

Biblioteket har ett eget bestånd av talböcker i Daisyformat (inlästa böcker i  
speciellt CD-format). Det finns möjlighet för talbokslåntagare att få Daisy- 
böcker hemsända/post. Daisy-spelare finns att låna på biblioteket. Sedan  
2006 har biblioteket tillstånd att ladda ner och bränna talböcker. 

Biblioteket har träffar för talbokslåntagare åtta gånger per år i form av en 
bokcirkel. Bibliotekarien bjuder in till bokcafé där grunden är samtal om en 
gemensamt läst bok. ”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. 

Illern och Adolfsbergs äldreboenden har bokombud som får bokdepositioner, 
information och tips. I övrigt plockas bokdepositioner på efterfrågan.  

 

Verksamheten i receptionen 
I receptionen görs utlån och återlämning av medier, utskrift av lånekort mm. På 
biblioteket finns stationer för utlån och återlämning av all media biblioteket lånar 
ut, vilket kräver att alla låntagare har en personlig PIN-kod till sitt lånekort. 2013 
infördes RFID-märkning på all media på Åmåls bibliotek. Det har gjort att många 
låntagare sköter mycket av det praktiska kring lån och återlämning själva vilket i 
sin tur har ökat servicegraden hos personalen då tid finns för samtal och 
vägledning vid referensfrågor, studier etc. 

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, konstverk (konsthallen) och 
biljetter till bland annat evenemang och teaterresor. Vi får också många frågor 
vad det gäller kommuninformation, myndigheter, turism och annat allmänt.  
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3. Omvärldsreflektioner 

Trendspaning 
Bibliotekspersonalen gjorde en gemensam trendspaning hösten 2014. 
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 har ökat lavinartat och 
låntagarna laddar i allt större utsträckning ner medier i olika format hemifrån. 
Ökningen sker både vad det gäller skön- och facklitteratur. Allt fler läser på 
surf/läsplattor eller i sin smartphone. 

  

Kommunal ekonomi 
Kommunerna tvingas alltmer att prioritera sina verksamheter och en oro finns 
för att biblioteket inte kommer högt upp i prioriteringsordningen. Vi har de 
senaste fyra åren fått mindre biblioteksyta då Europa-direkt flyttade in i 
bibliotekets lokaler.  
2014 byggs ny hiss som med moderna mått mätt tar mycket större plats än 1968 
års byggnormer då Åmåls bibliotek byggdes. Konsekvensen har blivit ett mindre 
utbud då vi till vår sorg fått gallra böcker och göra avdelningar mindre. Vår 
utvecklingspotential för biblioteket som mötesplats inom flera områden har 
därmed beskurits. Tillgängligheten för funktionshindrade har inte ökat utan på 
vissa fysiska ställen blivit mindre. 

  

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. För att ytterligare öka tillgängligheten ser 
vi Meröppet bibliotek som en självklarhet i framtiden. Med Meröppet bibliotek 
menas att låntagaren kommer åt bibliotekets bestånd även när de ordinarie 
öppettiderna är över. De utökade öppettiderna är ett komplement till 
bibliotekets vanliga, bemannade öppettider. För att nyttja Meröppet behövs 
lånekort och legitimation. Låntagaren måste också ha fyllt 18 år. 
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Läsvanor 
Sättet att läsa har på några år radikalt förändrats. Surf/läs-plattor,   
smartphones, e-böcker, streamad text, ljudböcker och talböcker har ökat 
tillgången till hur och på vilket sätt vi läser. Befolkningens förändrade  
livsstil och förändrade fritidsvanor påverkar också biblioteken. Boken och 
läsningen konkurrerar med andra fritidssysselsättningar, stressen i  
samhället, långtidssjukskrivningar etc. Många vill ha lättlästa böcker, läsa 
tidskrifter med kortare artiklar etc.  Man kan konstatera en försämrad 
läskunnighet bland landets skolbarn, speciellt hos pojkar. 

 

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. Tillgängligheten för äldre sjuka ställer krav på adekvat 
litteratur på olika media. 

Stora flyktinggrupper ställer stora krav på biblioteket. Vår uppgift att ta hem 
litteratur, hjälpa till med lättlästa böcker på svenska och stödja litteraturstudier 
är mycket viktig. Behovet av att få hjälp med att fylla i blanketter, scanna, maila 
och ringa myndigheter, t ex migrationsverket, ökar hela tiden.  

 

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 internet, trådlöst och 
läsmiljöer.  

Även det livslånga lärandet är mycket viktigt för biblioteket på en sådan liten ort 
som Åmål. Många kommer att byta yrke under sitt arbetsliv och kan av den 
anledningen vara beroende av tillgång till information, litteratur och läsplatser. 
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Sveriges mest gästvänliga stad - Åmåls vision 2020 
Konsumtionsvanor ändras över tid. Vi har under åren sett ett ökat behov av  
att uppleva, lära sig, känna kreativ lust och glädje, låta sig inspireras och  
själv inspirera andra i kulturens spår. I visionen om Åmål som den gästvänliga 
staden finns kultur och evenemang med som en viktig byggsten. Ett bibliotek 
är inte bara en plats för böcker - det är en mötesplats för många 
kulturyttringar och åsikter.  
Det finns behov av författarsamtal, föreläsningar, konserter, bok- eller läs-
cafeer, att mötas för alla åldrar, nationaliteter och läggningar. Det är också 
viktigt att de programpunkter som erbjuds är gratis, speciellt för barn. Att lära 
och uppleva ska inte vara en klassfråga för den här målgruppen. 
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4. Sammanfattning 

Åmåls bibliotek har en omfattande verksamhet som når många invånare  
i och utanför kommunen. Biblioteket har ca 3000 besök i veckan. 

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 del av kommunens invånare i utbildning på olika nivåer. 
Att underlätta deras behov av läsmiljöer och adekvat litteratur kan betyda att de 
bor kvar i Åmål under studietiden. 

Att ta emot nyanlända människor på ett bra sätt är mycket viktigt, att hjälpa dem 
med integreringen är därför prioriterat. Ett samarbete med Arbetslivsenheten för 
integration i Åmål är inlett. En flyktingguide som kan vara behjälplig i alla frågor 
som rör integrationen kommer att ha sin arbetsplats i Kulturhuset och kan 
därmed bistå både Biblioteket och Europa Direkt i mötet med den nyanlända. 

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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5. Biblioteksplan 2015-2018 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet.  

Åmåls kommuns biblioteksplan reviderades under hösten 2014.  

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. 

 
Övergripande verksamhet 

Tillgänglighet 
Kommuninvånarnas tillgänglighet till biblioteket är en grundförutsättning för 
verksamheten.  

Bibliotekets tillgänglighet avser 

• Fysisk tillgänglighet  
 med ändamålsenliga lokaler för ett modernt bibliotek 
 med lokaler anpassade även för kommuninvånare med  

funktionshinder 
 biblioteket som mötesplats för alla åldrar 

• Öppettider 
 generösa öppettider, anpassade för studerande, daglediga och 

yrkesverksamma 
• Digital tillgänglighet 
 24 timmars-biblioteket med många tjänster tillgängliga online dygnet om 

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 och utbildad personal 
• Bibliotekspersonalen måste ha möjlighet till kontinuerlig 
 kompetensutbildning 
 



 

16 
 

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

 
Biblioteket ska 

• se över den befintliga lokalen och göra förändringar och förbättringar 
• 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 

• arbeta vidare med sociala medier, i nuläget Facebook (där vi varit aktiva 
sedan 2010/2011) 

• arbeta vidare med våra gemensamma kataloger Book-IT (intern katalog - 
sammanslagning sedan mars 2012) och Bibliotek Dalsland/Arena (extern 
katalog – sammanslagning sedan december 2012) 

 
Medier 
Bibliotekets utbud av medier förändras kontinuerligt. Nya medieformat (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) 
ersätter eller kompletterar redan befintliga medier. Förändringarna kräver 
kunskap och kompetens. 
 
Biblioteket ska 

• köpa in medier som följer de gängse kvalitetskraven  
• vara lyhört inför låntagarnas efterfrågan gällande medieinköp 
• uppmärksamma och köpa in olika medier och medier avsedda  
 för personer med olika läshandikapp 
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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 

• vara uppdaterat inom IT-tekniska områden (mycket viktigt att IT-
avdelningen snabbt kan serva oss) 

• se till att det upprätthålls en hög teknisk kompetens på biblioteket dvs  
fortbildning inom adekvata områden 

• erbjuda publika Internetdatorer med hög teknisk standard och 
återinföra bokningssystemet Netloan, (bokningssystem för 
Internet/besökare) 

• erbjuda trådlös kostnadsfri Internetåtkomst – WiFi finns tillgängligt på  
biblioteket sedan maj 2011 

• uppgradera och underhålla RFID-tekniken som upphandlades och 
infördes under 2014 

• använda SMS i sina tjänster 
• arbeta för ett Meröppet bibliotek 
 

Vuxenverksamhet 
Biblioteket som en plats för lärande, lust och upplevelser är central. Besökaren  
ska känna sig sedd och bjudas på ett brett utbud vad det gäller både skön – och 
facklitteratur, tidskrifter, tidningar ljud/talböcker etc. Att ha en levande 
programverksamhet är ett viktigt nav. 

Biblioteket ska stödja både självstudier och formell utbildning på alla nivåer.  
Bibliotekarien ska handleda den studerande i att söka och värdera information.   
Biblioteket ska tydliggöra och marknadsföra bibliotekets databaser och 
informationstjänster. Abonnemang av nya digitala tjänster tillkommer 
kontinuerligt och det är av största vikt att bibliotekarierna ständigt fortbildas i 
användandet av de digitala resurserna. Det regionala samarbetet med Kultur i 
Väst avseende kompetensutveckling av personal, upphandling av digitala 
tjänster, komplettering av vissa media, t ex på olika invandrarspråk, kommer att 
fortsatt fylla en viktig funktion.  
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Bibliotekets anskaffning av media i olika format kräver en kontinuerlig  
revidering av behovet. 

Biblioteket kommer att vara lyhört för användarnas önskemål vid inköp av  
olika media. 

Biblioteket ska möta behovet hos den äldre befolkningen som vill 
tillgodogöra/lära sig använda dator. Digidel-projektet som var ett samarbete 
mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Kultur i Väst och Åmåls bibliotek var 
mycket populärt och behövligt. 

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 Kultur i Väst och Internationella biblioteket. Det är också viktigt att den 
samhällsinformation som finns för medborgarna på biblioteket också finns 
tillgänglig på flera språk. 

Det är viktigt att tydliggöra beröringspunkterna mellan bibliotek och arkiv och 
utnyttja de gemensamma samlingarna och kompetenserna.  

Sedan 2010 har biblioteket licens för att visa film i bibliotekets hörsal. En 
anläggning finns för filmvisning för mindre grupper/klubbar 

 

Barn– och ungdomsverksamhet 
Bibliotekets barn och ungdomsverksamhet ska fortsätta att stödja samt utveckla 
samarbetet med olika aktörer i kommunen och regionen 

Biblioteket ska stimulera läslusten, språket och fantasin hos barn från tidig ålder 
genom sagostunder, samarbete med familjecentralen, biblioteksvisningar och ett 
kunnigt bemötande. 

Biblioteket ska agera för att så många barn som möjligt får tillgång till gratis 
programverksamhet (filmvisning, verkstäder, kreativ verksamhet etc) 

Barn och ungdomsverksamheten ska ha goda kontakter med skola, barnomsorg 
och familjecentral.  

Biblioteket inbjuder kommunens alla förskoleklasser för visning och eget 
lånekort. 

Biblioteket har författarbesök för år 3 och år 5.  

Barn- och ungdomsavdelningen utvecklar kontinuerligt Äppelhyllan. 

Barn och unga ges möjlighet att ställa ut egna alster i bibliotekets lokaler 
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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.  

En Regnbågshylla införs. 

 

  
  
  
  
 

Uppsökande verksamhet 

Målgruppen för bibliotekets uppsökande verksamhet är funktionshindrade, 
personer med särskilda behov och äldre personer. 

Biblioteket har anpassade böcker för dem som har olika former av läshandikapp. 

Biblioteket har ett stort urval av DAISY-talböcker, böcker med stor stil 
och lättlästa böcker för vuxna. 

För att kunna lyssna på Daisy-talböcker behöver man särskild DAISY-spelare. 
Biblioteket har fem DAISY-spelare till utlåning. Det finns också möjlighet att 
lyssna på DAISY-skivor i datorn. Biblioteket har tillstånd att ladda ner talböcker 
från MTM:s digitala arkiv (ca 100 000 böcker). 

Om man är talbokslåntagare har man möjlighet att själv ladda hem talböcker. 
Tjänsten heter ”Egen nedladdning”. Om man är intresserad av detta och för att 
få tillgång till tjänsten kontaktar man biblioteket och bokar en tid. 

Det är viktigt att samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen får prioritet. 
De senaste åren har vårdpersonalen som tidigare varit bokombud inte haft eller 
fått den tiden i sin tjänst. På många avdelningar finns därför inga böcker att 
tillgå. 
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Skolbibliotek 

Barn- och utbildningsnämnden 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. 

Skolbiblioteken och kommunbiblioteket bör samordna abonnemang av 
databaser som anses lämpliga för barn och ungdomars utbildning. 

Kommunen bör verka för att samma biblioteksdatasystem införs 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. 

 

Miljö 

Att tänka på miljön har under många år varit en viktig fråga på biblioteket.  

Biblioteket ska utveckla och fortsätta 

• användandet av sms och mail till låntagare och andra kontakter för att 
komma ner i pappersförbrukning 

• återvinna papper, plast, batterier och metall 
• släcka lysrör och lampor i de rum som man lämnar 
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