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1. Inledning
Biblioteken fyller en viktig roll som mötesplats, plats för demokrati, yttrandefrihet och
kunskap. Här pågår en omfattande verksamhet bland annat inom språkinlärning, läsande,
läxhjälp och digital delaktighet/kompetens. Bibliotekets verksamhet ska i högre utsträckning
erbjudas där behoven är som störst, såväl när det gäller bibliotekets fysiska lokaler, digitala
forum som mobila enheter. Utveckling ska ske i dialog med användarna och utgå från de
behov som finns. Biblioteket ska ta särskild hänsyn till behoven hos de prioriterade
målgrupperna - barn och unga, äldre, personer med funktionsvariationer, personer med annat
modersmål än svenska och minoritetsspråkiga.

Att samnyttja och erbjuda en likvärdig tillgång till information och litteratur är
biblioteksverksamhetens grundläggande funktion. Dels erbjuds information och litteratur om
hur vi kan nå ett hållbart samhälle och dels är biblioteket i sig en hållbar funktion. Biblioteket
står också för ett långsiktigt, hållbart förtroende som i alla lägen förväntas kunna ge stöd och
vägledning i allehanda frågor. Året innan denna biblioteksplan tar vid har präglats av
restriktioner i samhället utifrån pandemin Covid-19 vilket har medfört anpassningar och nya
sätt att tänka för att hålla biblioteksverksamheten i gång för användarna. Den kommande
planperioden behöver biblioteket fortsätta tänka utveckling i samklang med kommunens
invånare samtidigt som det hållbara förtroendet ska bevaras.

Kultur- och fritidsnämnden har samordningsansvaret för biblioteksverksamheten i sitt
reglemente. De är därmed ansvariga för att genom en biblioteksplan presentera hur
biblioteksverksamhet ska bedrivas strategiskt och operativt under planperioden.
Biblioteksplanen är långsiktig och ska ses som en programförklaring som anger färdriktning
för den kommunala verksamhetens bibliotek, i enlighet med bibliotekslagens intentioner,
kommunala styrdokument, strategier och relevant lagstiftning.

Kommunens biblioteksverksamhet hanteras dock av olika huvudmän och har olika inriktning
som skolbibliotek och folkbibliotek. Det är inte självklart att de olika huvudmännen
formulerar samma mål för sin biblioteksverksamhet. Ansvaret för att biblioteksplanen följs
ligger dock på alla som idag har ansvar för de olika biblioteken. Nytt är att arbetet med denna
plan har skett i samverkan mellan representanter från skolan och folkbiblioteken där skolan
har tagit fram egna strävansmål för planperioden. Det viktigaste målet för biblioteksplanen,
som också måste vara gemensamt, är att få till en bra och långsiktig samverkan för all
biblioteksverksamhet inom Sundsvalls kommun för att kunna ge bästa möjliga service till
dem vi är till för, och för att nyttja våra resurser på bästa sätt.

Denna plan ska gälla perioden 2022-2027 och ersätta den som antogs av kommunfullmäktige
2017-02-27 § 30 och som har gällt för perioden 2017-20211

1 KS-2016-00729
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2. Bibliotekslagen
I Bibliotekslagen finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet2. Lagen gäller all
biblioteksverksamhet finansierad med offentliga medel. Den är en så kallad ramlag och ger
inte någon detaljerad styrning. Dock framgår att alla kommuner och regioner ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. I följande text redovisas delar i
bibliotekslagen som är av särskild betydelse för Sundsvalls kommuns biblioteksplan:

Ändamålet med det allmänna biblioteksväsendet är att verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning
och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Enligt skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha  tillgång till skolbibliotek.

Bibliotek ska samverka
I bibliotekslagen framgår att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna
biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Lagen efterlyser ett starkare och tydligare
samarbete mellan bibliotek och övriga kommunala verksamheter. Samarbetet omfattar också
andra aktörer, t.ex. föreningar och ideella organisationer, utanför den kommunala
organisationen.

Prioriterade grupper
Det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar
erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. Särskild
uppmärksamhet ska också ägnas åt de nationella minoriteterna och personer som har annat
modersmål än svenska.

Biblioteksverksamhet för alla
Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen vara tillgängliga för alla och anpassade till
användarnas behov. Lagstiftaren understryker att det är av stor vikt att biblioteken lyssnar in
och påverkas av de önskemål och synpunkter som biblioteksanvändarna har på verksamheten.

Läsfrämjande och digital delaktighet
Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska även
verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Målgruppen barn och unga
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån
deras behov och förutsättningar.

2 Bibliotekslag (2013:801)
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3. Biblioteksverksamhet i Sundsvall kommun
I Sundsvall finns statlig biblioteksverksamhet vid Mittuniversitetet, regional
biblioteksverksamhet vid Sundsvalls sjukhus och kommunal biblioteksverksamhet inom
Sundsvalls kommunkoncern. Med andra ord många olika typer av bibliotek med olika
huvudmän, målgrupper och ansvarsområden. Men grunduppdraget är detsamma - att vara en
gemensam resurs för informationsförsörjning, utbildning, bildning och demokrati för alla.

3.1 Folkbiblioteken
Kommunen ansvarar för folkbiblioteken. I bibliotekslagen framgår att varje kommun ska ha
folkbibliotek och att dessa ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Sundsvalls kommuns folkbibliotek som med ett
gemensamt namn kallas för Sundsvalls stadsbibliotek. De fysiska biblioteksenheterna är
Kulturmagasinet i centrala Sundsvall samt biblioteken i kommundelarna Alnö, Indal,
Njurunda (Kvissleby), Ljustadalen, Matfors, Nacksta och Stöde samt det mobila biblioteket
Mobibblan och den upplevelsebaserade verksamheten Mobidig. Biblioteksverksamheten
består bland annat av arbete med de fysiska och digitala mediesamlingarna, fördjupad
handledning, läsfrämjande program och kulturaktiviteter. Dygnet runt finns e-tjänster
tillgängliga på Sundsvalls stadsbiblioteks webbplats.

3.2 Skolbiblioteken
Enligt skollagen3 ska elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ha
tillgång till skolbibliotek. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen
för Sundsvalls kommuns skolbibliotek, vilket inbegriper skolbibliotek för grundskola och
gymnasium. I Sundsvall finns ett flertal fristående grund- och gymnasieskolor och skollagens
krav om elevers tillgång till skolbibliotek gäller även dessa. Det är friskolornas huvudmän
som ansvarar för skolbiblioteken och Sundsvalls stadsbibliotek utför enligt avtal
undervisningsnära bibliotekstjänster till flera av dessa i kommunen.

3.3 Högskolebibliotek
I bibliotekslagen framgår att det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet
och högskolor som omfattas av högskolelagen4 med ansvar för biblioteksverksamhet inom de
områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.
Mittuniversitets bibliotek i Sundsvall är en viktig del av den samlade biblioteksverksamheten
i kommunen som tillhandahåller informationsresurser för forskning och högre studier.
Universitetsbiblioteket är öppet för allmänheten men har en åldersgräns på 18 år för utlån.

3.4 Medicinska biblioteket
På Sundsvalls sjukhus finns ett fackbibliotek för regionens anställda och studerande inom
medicin och omvårdnad. Det medicinska biblioteket, som har Region Västernorrland som
huvudman, ger informations- och kunskapsstöd i form av utbildning och handledning till

3 Skollag (2010:800)
4 Högskolelag (1992:1434)
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forskare, studenter och regionsanställda. Patienter och närstående kan få hjälp att hitta
kvalitetssäkrad information om hälsa och sjukdomar.

4. Regionbibliotek Västernorrland
I bibliotekslagen 11 § framgår att varje region och de kommuner som inte ingår i en region
ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Den primära målgruppen för verksamheten är chefer och personal vid folkbiblioteken i
Västernorrland. Uppdraget är i första hand strategiskt och handlar om att på olika sätt stödja
och stärka folkbibliotekens arbete, utifrån bibliotekslagens intentioner. Regional
biblioteksverksamhet är en del av kultursamverkansmodellen och syftar därför också till att
uppfylla de nationella kulturpolitiska målen5. Den regionala kulturplanen6 innehåller generella
mål, men även särskilda prioriteringar som rör den regionala biblioteksverksamheten.

5. Samarbete och samverkan
Samarbete och samverkan är som tidigare nämnts centralt i bibliotekslagen. Det gäller såväl
samverkan mellan bibliotek inom och utom den kommunala organisationen som samverkan
med externa aktörer som ex. ideella föreningar och organisationer. Det övergripande syftet är
att ge alla användare tillgång till landets, regionens och kommunens samlade
biblioteksresurser.

5.1 Samarbete med andra kommunbibliotek i regionen
Sundsvalls stadsbibliotek har ett etablerat samarbete med kommunbiblioteken i regionen. I
samband med kampanjveckor som Regnbågsveckan och eMedborgarveckan genomförs
exempelvis gemensamma program och samverkan kring föreläsarturnéer. Genom digital
teknik dela man varandras program så att fler av regionens medborgare kan ta del av utbudet.
Samverkan sker även kring läsfrämjande metoder, idéer för att öka den digitala delaktigheten
och kring webbutveckling.

5.2 Samarbete med regionbiblioteket
Sundsvalls kommun samverkar genom folkbiblioteket med Regionbibliotek Västernorrland
kring nationella minoriteter och specifikt barn och ungas delaktighet. Särskilda satsningar
som exempelvis handlar om litteratur som konstform eller verksamhet för barn och unga med
särskilda behov är återkommande teman. På nationell nivå är Kungliga biblioteket intresserat
av att bidra till spridning av den kunskap och det material arbetet i Sundsvall resulterar i.

5.3 Samarbete med Mittuniversitetets bibliotek

5 Nationella kulturpolitiska mål, beslutades av riksdagen 2009.
6 Kulturplan Västernorrland 2019-2022.
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Mittuniversitetets studenter och de som bor i Sundsvalls kommun men studerar på distans vid
andra lärosäten i landet, använder både universitetsbiblioteket och folkbiblioteket. Då flera
delar i biblioteksverksamheterna påminner om varandra finns det incitament till samarbete
kring kompetensutveckling när tillfälle bjuds. Ämnen som pedagogiskt bemötande, lärmiljöer
i biblioteksrummen, framtidsspaning i biblioteksverksamheten är exempel på områden där
olika bibliotekstyper kan mötas.

Det förekommer att gymnasieskolor bokar undervisningstillfällen med universitetsbiblioteket
i informationskompetens och källkritik men ett formellt samarbete saknas. Inför kommande
planeringsperiod finns ett intresse för samarbete mellan universitetsbiblioteket och
gymnasiebibliotek i syfte att stödja övergången mellan gymnasiet och universitetet.

5.4 Fjärrlån
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
varandras förfogande. På så vis underlättas fjärrlån och användare i hela landet kan få tillgång
till den litteratur de söker. Det är också av stor betydelse att det över hela landet finns
möjlighet att få tillgång till litteratur och information på andra språk än svenska, och till
medier anpassade till särskilda behov. Universitetsbiblioteket och folkbiblioteket har dock ett
informellt samarbete kring samlingarna som fungerar väl. Det innebär att en låntagare som
vill låna en bok som inte finns vid universitetsbiblioteket men som finns vid folkbiblioteket
hänvisas dit i första hand istället för fjärrlån och tvärtom. Det sker en veckovis intern
postgång mellan biblioteken så att återlämnade medier hamnar rätt.

5.5 Samarbeten inom Sundsvalls kommunkoncern

5.5.1 Samarbete mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken

Folkbiblioteken och skolan har som gemensam nämnare att genom sin verksamhet stötta det
livslånga lärandet med fokus på barn och unga. Målsättningen är att under kommande
planperiod stärka och utveckla samverkan mellan folkbiblioteken och skolbiblioteken.

Regeringen beslutade i november 2019 att en utredning ska genomföras och åtgärder föreslås
för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig
tillgång till skolbibliotek. I denna utredning ingår även att föreslå åtgärder för att öka
tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier och hur statens roll bör se ut när det
gäller läromedel i svensk skola7. Utredningen är pågående men överlämnade i januari 2021
sitt delbetänkande ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” (SOU 2021:3).
Detta delbetänkande innehåller bl.a. ett kapitel som fokuserar på att ”Tydliggöra former för
samverkan om skolbiblioteksverksamhet” .
För att stärka samverkan mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken i Sundsvalls kommun
ska barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen tillsätta en

7 Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)
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gemensam arbetsgrupp som ansvarar och planerar för planperiodens samarbeten och
överenskommelser (se även skolbiblioteken, avsnitt 6.2.1 om centralt stöd och samordning).
Arbetsgruppen ska bland annat arbete med utveckling för resurseffektiv samverkan kring
skolbibliotek när det gäller t.ex. digitala system, materialinköp, katalogisering och
gemensamma lokallösningar.

5.5.2 Samarbete mellan folkbiblioteket och vård- och omsorgsförvaltningen

En övergripande inriktning hos regioner och kommuner är att hälsa, vård och omsorg i allt
större omfattning ska ske i hemmet. En viktig förutsättning för det är utveckling av digitalt
stöd och digitala hjälpmedel. Den digitala hjälpen kan innebära trygghet och ett fortsatt
oberoende. Däremot är det relativt okänt bland allmänheten och hos medarbetare vad digitalt
stöd och hjälpmedel innebär och vilka möjligheter som finns.

Ett projekt planeras i samverkan mellan folkbiblioteket, vård- och omsorgsförvaltningen och
servicecenter IT där en visningsmiljö ska byggas i Kulturmagasinet och digitalt på
sundsvall.se8. Även Servanet och Drakfastigheter kommer att delta i projektet. Den fysiska
visningsmiljön ska bestå av en kuliss som speglar en hemmamiljö där välfärdsteknik finns
utplacerad som besökaren kan interagera med. Den digitala visningsmiljön ska bestå av
lättläst information i form av filmklipp och korta texter. Tanken är att visa delar av
kommunens utbud av välfärdsteknik i en verklig miljö och vilken välfärdsteknik som finns
tillgänglig på marknaden. Planen är att den fysiska visningsmiljön ska vara öppen för
allmänheten under dagtid men det ska också finnas möjlighet att hålla visningar, utbildningar
eller seminarier för grupper. Visningsmiljön syftar till att sänka tröskeln till välfärdsteknik.
Invånaren ska lämna visningsmiljön med förutsättningar att söka stöd för framtida insatser.

5.5.3 Andra exempel på samverkan inom kommunen

Folkbiblioteken samverkar med individ- och arbetsmarknadsförvaltningen genom att erbjuda
människor som står långt från arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning. Det handlar
exempelvis om att arbetsträna efter långtidssjukskrivning och få möjlighet att träna svenska.

Biblioteken och fritidsgårdarna har ett gemensamt uppdrag kopplat till ungdomar. Samarbete
sker genom tillfälliga projekt, föreläsningar, författarbesök, skrivarkurser, bokcirklar,
fördjupade boksamtal, familjedagar etc. Ett samarbete som skulle kunna utvecklas ännu mer. I
flera fall har bibliotek och fritidsgårdar gemensamma lokaler eller har lokaler nära varandra.

5.6 Samarbeten med föreningar, organisationer och det civila samhället
I en tid med snabb utveckling och nya typer av utanförskap behöver folkbiblioteken arbeta
tillsammans med civilsamhället för att nå ut brett men även riktat till prioriterade målgrupper.
Folkbiblioteket samarbetar exempelvis med Röda Korset kring läxläsning och med olika
studieförbund kring utbildningsinsatser, t ex när det gäller informationskompetens och digital
delaktighet. Det finns ofta ett intresse hos organisationer och företag att samarbeta med
biblioteket för att kunna nå sina målgrupper via en neutral arena.

8 Utvecklingsärende ”Visningsmiljö – trygg hemma” – digitaliseringsprojekt via servicecenter IT
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6. Biblioteksplan för Sundsvalls kommun 2022-2027
I bibliotekslagen finns sedan 2014 ett krav på att alla kommuner och regioner politiskt ska
anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet och att dessa ska förnyas
regelbundet. För att biblioteken ska ha möjlighet att söka och beviljas statliga bidrag från
exempelvis Kungliga biblioteket och Kulturrådet måste lagkraven vara uppfyllda.

Intentionen i bibliotekslagen är att skolbiblioteken och folkbiblioteken såväl som annan
kommunal biblioteksverksamhet ska ingå i biblioteksplanen i syfte att öka resurssamordning
och utjämna resurstillgången. Uppfattningen är att den biblioteksplan för Sundsvalls kommun
som nu ska ersättas inte har varit en heltäckande. Inte minst har skolbibliotekens perspektiv
och ansvar saknats och hur samverkan ska ske mellan folkbibliotek och skolbibliotek.
Vid sammanträdet den 24 februari 2021 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i
uppdrag att ta fram en biblioteksplan för perioden 2022-2027 i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen. En arbetsgrupp med representanter från stadsbiblioteket,
medioteket, rektorer från gymnasiet och rektorer från grundskolan arbetade under våren 2021
fram den del i biblioteksplanen som rör skolbiblioteken (avsnitt 6.2).

Vidare har grupper skapats där representanter för olika användare av bibliotekens tjänster
bjudits in till dialogsamtal som bildar underlag för biblioteksplanens mål och prioriteringar.
Det har också genomförts flera användarundersökningar enligt modellen tjänstedesign9 där
barns och ungas röster har varit tongivande.

6.2 Skolbiblioteken
Både folkbibliotek och skolbibliotek ansvarar för att stimulera barns och ungdomars läsning
och medie- och informationskunnighet. De gemensamma uppgifterna är bland annat att ge
alla barn möjlighet till information, kunskap och upplevelser genom olika former av medier
samt att arbeta med läsfrämjande verksamhet, speciellt utifrån barn och ungdomars behov av
anpassade medier. Inom båda funktionerna finns ett rikt urval av medier och databaser vilka
skapar förutsättningar för litterära aktiviteter som stimulerar och utvecklar barn och
ungdomars språk, känsla, fantasi och kreativitet.

Olikheterna i uppdraget skiljer sig tydligast åt i fråga om att skolbiblioteket ska vara
tillgängligt för skolans elever medan folkbiblioteket ska vara tillgängligt för alla barn och
ungdomar. Skolbiblioteket behöver vara öppet under skoltid och folkbiblioteket behöver
finnas tillgängligt kvällar och helger. Skolbiblioteket är ett stöd för eleverna i deras
måluppfyllelse, samtidigt som folkbiblioteket tydligt uppmärksammar de yngsta barnens (före
förskoleklass) behov av böcker och andra medier. Sundsvalls bibliotek bedriver ett
regelbundet och metodiskt samarbete med förskolorna för att främja språk- och läsutveckling.
Man kan säga att folkbiblioteket med sin verksamhet är en kompletterande resurs för
förskolor och skolor att nå måluppfyllelse.

9 Tjänstedesign är en metod för att ta fram, eller förbättra tjänster som möter användarnas behov. Det nås genom
att involvera användarna för att få kunskap och insikter om vilka faktiska problem som användarna möter i sin
vardag (https://webbriktlinjer.se/anvandarcentrering-tjanstedesign/).
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Skolan har i uppdrag att främja alla elevers utveckling. Ge dem lust och verktyg till livslångt
lärande och förbereda eleven att verka i ett demokratisk digitaliserat samhälle. Skolbibliotek
fyller därför en viktig funktion i en utvecklande lärmiljö. Förutom att likvärdigt
tillgängliggöra böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier
för eleverna så är skolbibliotek en pedagogisk resurs för att stimulera till läsning, främja
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Ett skolbibliotek uppstår när de tre delarna  material, pedagogik och  utveckling  finns och
samspelar:

Material
Skolan har ett eget utbud av material som kan vara böcker, facklitteratur och skönlitteratur,
informationsteknik och andra lärresurser. Det är sorterat, uppmärkt och sökbart och
tillgängligt för elever och skolans personal.

Pedagogik
Skolbibliotek används i alla ämnen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala
kompetens.

Utveckling
Skolbibliotek är en del av skolutvecklingen och har en egen plan eller ingår som del i annan
plan för skolans utveckling.
Skollagen har slagit fast att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det behöver inte se
likadant ut, men det ska vara likvärdigt. Vilket stöd den enskilda skolan behöver varierar
utifrån förutsättningar när det gäller material, pedagogik, utveckling. Behovet kan också
variera över tid och behöver förutsättningar för fortsatt utveckling.

6.2.1 Centralt stöd och samordning

För att säkerställa likvärdig tillgång till material och pedagogik och för att följa upp och stötta
fortsatt utveckling av skolbibliotek på huvudmannanivå är det viktigt att Barn och
utbildningsförvaltningen upprätthåller en funktion för centralt stöd och samordning kring
skolbiblioteksfrågor. Den centrala funktionen ska initiera och ansvara för samverkan mellan
Barn och utbildningsförvaltningen och Kultur och fritidsförvaltningen när det gäller
skolbiblioteksfrågor samt sätta skolbiblioteksfrågan i sammanhang när det gäller
digitalisering och tillgängliggörandet av läromedel. Det är viktigt att betona att den centrala
funktionen ska fungera som en stödfunktion för såväl huvudmannens styrning av
skolbiblioteksutveckling som skolornas egna skolbibliotekslösningar. Den centrala funktionen
skall inte någonstans ersätta den egna skolans skolbibliotekslösning.
I de riktlinjer för skolbibliotek som presenteras i delbetänkande av utredningen om stärkta
skolbibliotek och läromedel  ” Skolbibliotek för bildning och utbildning”  SOU 2021:310,
betonas förutom vikten av samordning på huvudmannanivå även möjligheten med samverkan
över förvaltningsgränser.

10 SOU 2021:3. Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (2021).  Skolbibliotek för bildning och
utbildning: delbetänkande. Stockholm: Regeringskansliet.
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För att främja resurseffektivitet och samverkan kring koncerngemensamma resurser uppdrar
därför respektive nämnd till Barn och utbildningsförvaltningen och Kultur och
fritidsförvaltningen att tillsätta en gemensam arbetsgrupp. Denna arbetsgrupp skall ha till
uppdrag att initiera utvecklingsärenden för samverkan kring skolbibliotek när det gäller t.ex.
digitala system, materialinköp, katalogisering och gemensamma lokallösningar.

6.2.2 Målbild för skolbibliotek i Sundsvalls kommunala förskolor och skolor

Alla barn och elever i Sundsvalls kommunala skolor har tillgång till litteratur, medier och
information som medel för att utveckla språk och kunskap. Skolbiblioteken vägleder barn och
unga i att källkritiskt söka, välja och värdera information. Detta för att alla elever ska kunna
omvandla information till kunskap och bli delaktiga i samhällsutvecklingen. Högläsning,
lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar till lusten att läsa och ger
läsengagemang. Med en stark läskultur i förskola och skola stärks elevernas språk och
kunskapsutveckling. Läsning, skrivning, räkning och källkritiska färdigheter är mycket
betydelsefulla förmågor både i och utanför skolan för barn och unga, det är också centrala
komponenter i det som benämns som grundläggande färdigheter. Det är därför särskilt viktigt
att underlätta den tidiga läs- och skrivinlärningen så att eleverna får möjlighet att utveckla ett
rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra samt att uttrycka sina
tankar.

6.2.3 Prioriterade strävansmål för Sundsvalls kommuns förskolor och skolor 2022 –
2027

Ge alla elever tillgång till skolbibliotek med ett uttalat pedagogiskt uppdrag när det
gäller läs- och språkutveckling och medie- och informationskunnighet.
Skolbiblioteken medverkar till alla elevers lika tillgång till litteratur och medier med
särskild uppmärksamhet på prioriterade grupper.

Aktiviteter i det systematiska kvalitetsarbetet
Målbilden lägger fast riktningen för arbetet med elevers rätt till skolbibliotek. För att uppnå
detta ska aktiviteter för arbetet synliggöras och följas upp i såväl huvudmannens som
respektive skolenhets systematiska kvalitetsarbete.

Formulering av delmål och ansvarsfördelning
Bilagd till denna biblioteksplan skall Barn och utbildningsförvaltningen fr.o.m. april 2022,
inför varje läsår, för nämnden presentera huvudmannens delmål och aktiviteter för kommande
läsår. Delmål och aktiviteter med inriktning att uppnå prioriterade strävansmål. Till detta skall
också Barn och utbildningsförvaltningen årligen revidera och kommunicera en tydlig
organisation och ansvarsfördelning när det gäller skolbiblioteksutveckling.

6.3 Folkbiblioteken
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Flera lagar och styrdokument har betydelse för innehåll och prioriteringar i biblioteksplanen
utöver bibliotekslagen. På en övergripande nivå är Barnkonventionen11 en av de viktigaste
men det finns flera konventioner och lagar som är vägledande12. Inom Sundsvalls kommun
har fullmäktiges övergripande mål- och resursplan13, kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsplan14, den kulturpolitiska strategin för Sundsvalls kommun15 och
landsbygdsprogrammet16 betydelse. Vägledning och information kring planens utformning
och upplägg har hämtats från Kungliga bibliotekets skrift Biblioteksplan 2.117.

Biblioteksplanen för folkbiblioteken har en självklar koppling till kultur- och fritidsnämndens
uppdrag och ansvar för biblioteksområdet. I nämndens grunduppdrag framgår att ”Biblioteken
ska vara kraftfulla verktyg för det demokratiska samhällets utveckling och bidra till digital
delaktighet och livslångt lärande” . Med det som utgångpunkt föreslås tio övergripande mål
vägleda verksamheten och stärka bibliotekens roll i samhället under planperioden 2022-2027.
När biblioteksplanen är antagen ska en handlingsplan tas fram där målen bryts ner till
konkreta och uppföljningsbara delmål och indikatorer.

6.3.1 Prioriterade målgrupper

Barn och unga
Dialog är viktigt för att skapa relationer och delaktighet och lyfta fram barns och ungas
åsikter. Barnkonventionen ska vara vägledande och beslut ska alltid tas utifrån barnets bästa.
Genom att använda barnkonventionen som ett raster för den verksamhet som berör barn
tydliggörs deras perspektiv och rutiner och regler som tagits för givna sätts under lupp.

Biblioteket har även en roll i att synliggöra barnkonventionen ur ett demokratiskt perspektiv.
Enkla medel som en barnrättshylla är en metod, men det krävs mer dialog och ett öppnare
förhållningssätt till barn och unga för att nå upp till barnkonventionens syfte. Konventionens
artikel 16, rätten till privatliv, kan ställas mot bibliotekets regel att vårdnadshavare är
ansvariga för sina barns lån. Det finns en risk att barn inte lånar en viss bok därför att deras
föräldrar kan se titel och innehåll. Det här är ett exempel på när biblioteken bör se över rutiner
och hitta lösningar där barnets rätt kommer i första hand.

Av bibliotekets aktiviteter är ca hälften riktade till barn men marknadsföringen riktar sig
främst till föräldrar. Föräldrar är en viktiga för att nå barnen men när det gäller ungdomar från
16 år uttrycker de att det är främst via kompisar de får reda på vad som händer. Det är
intressant att det i intervjuer med barn och unga uttrycks en önskan om att biblioteket ska
erbjuda aktiviteter som redan erbjuds, det vill säga barn och unga har liten eller ingen kunskap
om vilka aktiviteter de kan delta i på biblioteket. Att jobba mer riktat med marknadsföring är

11 FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, och är lag i
Sverige sedan 1 januari 2020.
12 Som exempelvis FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Språklag (2009:600)
och Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
13 Mål- och resursplan 2021-2022 med plan för 2023-2024 (KS-2020-00278)
14 Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden 2021 (KFN-2020-00349)
15 Kulturpolitisk strategi för Sundsvalls kommun, 2018-2023 (KS-2017-00480)
16 Landsbygdsprogram för Sundsvalls kommun (KS-2018-00317)
17 Biblioteksplan 2.1 - Kungliga biblioteket (2018)
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en del i att öka antalet deltagare men det viktigaste är att skapa delaktighet. Barn och unga ska
ges tillfälle att påverka bibliotekets utbud, aktiviteter och miljö. På biblioteket ska man fritt
kunna utveckla sina intressen och uppmuntras till kreativitet.

Äldre
Av Sundsvalls kommuns ca 100 000 invånare är 21% är över 65 år. En utmaning är att
hantera en växande åldrande befolkning som riskerar en ökad isolering och ensamhet. I detta
ligger frågan om hur vi kan samordna våra insatser från flera avdelningar och förvaltningar. I
rapporten  ” Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer” 18 från
Folkhälsomyndigheten (Fohm) konstaterades att ensamhet i form av social isolering ökar med
åldern. Andelen som inte deltar i sociala och kulturella aktiviteter ökar även med åldern och
är högst i den äldsta gruppen, 75 – 84 år enligt Fohm: s mätning. Folkbibliotekets verksamhet
som vänder sig till gruppen äldre syftar till att med den traditionella läsfrämjande
verksamheten och med dagens digitala möjligheter bidra till att berika vardagen för äldre
genom en ökad gemenskap och aktiviteter med kultur som bärare.

Personer med funktionsvariationer
I samband med arbetet att implementera barnkonventionen har en kartläggning genomförts av
hur det ser ut i Sundsvall gällande antal barn, modersmål, socioekonomiska levnadsvillkor
samt hur biblioteksverksamheten idag arbetar utifrån barnets bästa. Där framkom att
verksamhet för personer med funktionsvariationer är eftersatt. Även om biblioteket har en
avdelning för gruppen användare med läshinder och regelbundet uppdaterar medier som
särskilt riktar sig till personer med funktionsvariation genomförs få aktiviteter för eller med
målgruppen. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning19

fastställer ett antal regler för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning har
samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället. Under planperioden
behöver biblioteket arbeta för att stärka verksamhet riktad mot målgruppen.

Regionbibliotek Västernorrland har i samarbete med kommunbiblioteken i regionen påbörjat
ett projekt för att skapa broar mellan bibliotek och korttidsboende i syfte att öka läs- och
språkutvecklande insatser. Det är en start på ett mer långsiktigt och hållbart arbete med fokus
på denna målgrupp.

Personer med annat modersmål än svenska och minoritetsspråkiga
Folkbiblioteket har ansvar att införskaffa medier som motsvarar invånarnas behov vilket
omfattar de olika språk som talas i Sundsvalls kommun. Det krävs ett långsiktigt arbete med
att bygga upp ett mediebestånd som motsvarar behov i olika skeden av livet, för barn,
nyanlända, studerande, äldre m.fl. Sundsvalls bibliotek erbjuder idag medier på ca 40 olika
språk men utbudet varierar beroende på tillgänglighet och efterfrågan. Genom att arbeta
uppsökande och samverka med aktörer där fler språk talas kan biblioteket nå målgrupper som
inte själva besöker biblioteket.

18 Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer: ett kunskapsstöd om möjliga insatser utifrån
forskning, praktik, statistik, juridik och etik - Folkhälsomyndigheten 2018.
19 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
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Nationella minoriteter är en prioriterad grupp för biblioteken. Särskild uppmärksamhet bör
ägnas åt de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, och
samiska. I Språklagen20 och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk21 anges att
det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Sundsvalls kommun är finskt och samiskt förvaltningsområde. Förvaltningsmyndigheter ska
ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det
är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor samt särskilt främja barns och ungas
möjligheter till inflytande och samråd och anpassa formerna för detta utifrån deras
förutsättningar. Bibliotekets roll som romsk läsambassad är ett led i att stärka bibliotekets
arbete med de nationella minoriteterna. Arbetet behöver fortsätta att utvecklas i samarbete
med minoritetsspråkens målgrupper.

6.3.2 Läsfrämjande och språkutveckling

Folkbiblioteket bedriver ett metodiskt arbete för att främja språk- och läsutveckling och
stimulera medie- och informationskunnighet. En stor utmaning för biblioteken framåt är att
lyckas entusiasmera barn och unga till nyfikenhet och läslust. Studier visar att den tid som
barn och ungdomar lägger på läsning fortsätter att minska. Läsning av tidningar och böcker
minskar bland barn i alla åldersgrupper, och har så gjort sedan Statens medieråd började ställa
frågan år 2012. Då uppgav 27 procent av alla 18-åringar att de läste varje dag, 2019 är siffran
nere på 11 procent. Skillnaderna är betydligt mindre bland barn i åldrarna 12-13 år men
studien visar att den dagliga läsningen minskar i takt med barnets stigande ålder. Bland barn i
åldrarna 0-8 år är dock läsning, eller föräldrars högläsning, mycket vanligt. Den enda
medieaktivitet som tar upp mer tid i åldersgruppen är film och tv. Barn mellan 2-4 år ägnar
mer tid åt läsning än andra medieaktiviteter men även här avtar läsningen med åldern22.

Barns vårdnadshavare är en viktig målgrupp med stor betydelse som läsande förebilder.
Viktigt för språkutveckling och läsförståelse är högläsningen. Genom högläsning får barnen
en inblick i skriftspråket, de ökar sitt ordförråd och ges möjlighet att själva knäcka läskoden
23.

I socioekonomiskt utsatta områden är högläsning något man identifierat som en viktig del i att
skapa bättre förutsättningar för de barn som bor där. Att läsa och förstå omvärlden stärker det
demokratiska samhället. Genom skönlitteraturen kan vi förstå omvärlden och oss själva24.
Barn som läser reflekterar också över vad som är rätt och fel i sin egen tillvaro. Reflektioner
kring vad man läst ökar också läsförståelsen. Det innebär att samtal om  vad man läst är lika
viktigt som  att man läser för barnen.

Om lästraditioner saknas i hemmet kan konsekvensen bli att barnet när det börjar i skolan
saknar ett vitalt språk, i vissa fall t.o.m. ett grundläggande språk, vilket gör det svårare att ta

20 Språklag (2009:600)
21 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)
22 Ungar & medier 2019: fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier.  Stockholm:
Medierådet.
23 Hellman, Christina (2019)  Tidig läs- och skrivutveckling i förskoleklass ur ett flerspråkighetsperspektiv
24 Fatheddine, Djamila (2020) Den lustfyllda läsningen [Föreläsning].  Konferensen Barn, bibliotek och
forskning.  Stockholm: Regionbibliotek Stockholm, 2020-11-18
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till sig undervisningen. Det finns ett behov av att tidigt och systematiskt arbeta med
föräldragrupper för att inspirera och hjälpa föräldrar att skapa bra vanor kring läsning. I
samarbete med BVC får barnen hämta bokgåvor från biblioteket som syftar till tidig
lässtimulans. Detta samarbete bidrar till att stärka språkutveckling och relationen mellan
barnen och biblioteket. Det är också en metod för att öka möjligheterna att nå föräldrar med
information om högläsningens effekter, då bokgåvan öppnar upp för samtal. Samarbetet med
BVC har funnits i många år och bör ses över i förbättringssyfte.

6.3.3 Mobil och uppsökande verksamhet

Biblioteket behöver i ännu högre utsträckning arbeta uppsökande för att nå prioriterade
målgrupper och bostadsområden och möjliggöra läsutvecklande och kompetenshöjande
insatser på plats där behovet är som störst. I samverkan med aktörer i civilsamhället och
mobila bibliotekslösningar kan biblioteket nå användare mer behovsanpassat. Ovana
biblioteksbesökare får en möjlig väg in till bibliotekets digitala och fysiska rum när vi sänker
trösklarna och möter upp på deras villkor. Covid-pandemin har gett fart åt mer uppsökande
tjänster där boken levereras till låntagaren. Personer som av olika anledningar inte kan besöka
bibliotek under öppettid kan beställa online och få sina böcker hemskickade vilket upplevs
som bekvämt och smidigt.

När Sundsvalls kommun planerar för framtida satsningar som t.ex. i Översiktsplaner behöver
man ta hänsyn till behov av lokaler som mötesplatser för kulturell verksamhet.
Biblioteksverksamheten behöver också tänka mobilt och uppsökande och därmed ökar
behovet av mobila bibliotekslösningar. Genom god tillgång till hållplatser i bostadsområden
får verksamheten en chans att jobba i nära dialog med användarna. Med det perspektivet är
det viktigt att tänka på att större mobila bibliotekslösningar som t ex Mobibblan kräver ett
visst platsutrymme. Mobibblan och Mobidig25 har båda kapacitet att komma nära
kommuninvånarna. I kultur- och fritidsnämndens beslut om projektdirektiv inför framtagandet
av biblioteksplan 2022-202726 har förvaltningen fått i uppdrag att utreda behov av och
kostnader för ytterligare mobil och uppsökande biblioteksverksamhet, om möjligt i samarbete
med någon av våra grannkommuner.

6.3.4 Informationsteknik, informationskompetens och digital delaktighet

Digital delaktighet och kompetens är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
Biblioteken spelar en viktig roll för att pedagogiskt stödja de invånare som behöver hjälp att
navigera i myndigheters och företags digitala kanaler och e-tjänster. Ökad digital
självständighet leder i sin tur till ökad inkludering i samhället. Biblioteket ska erbjuda
verksamhet i egen regi, stimulera invånarnas egna initiativ och samverka med andra aktörer.
En utökad samverkan med andra kommunala förvaltningar kan bidra till ökad digital
kompetens bland kommuninvånarna där t ex bibliotekets DigidelCenter kan användas som

25 Mobidig är stadsbibliotekets mobila digital upplevelsecenter.
26 KFN 2021-02-24 § 26 – Projektdirektiv biblioteksplan 2022 (KFN-2020-00728)
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visningsrum i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och kommunens
digitaliserings- och innovationsenhet.

Att arbeta med digital teknik som t ex språkutvecklande spel, programmering och VR bidrar
till att öka digital kompetens. Genom att koppla samman läsutveckling med digital teknik och
berättande skapas en ny metodik för att utveckla kreativitet och språkförståelse.

Tekniken förändras i en hastighet som gör att även den digitala kompetensen ständigt måste
utvecklas. Biblioteket har ett uppdrag att öka den digitala kompetensen så att fler ska klara av
digital teknik. Det som efterfrågas idag är hantering av teknik och användning av digitala
tjänster. Källmedvetenhet och förmågan att urskilja vad som är fakta och åsikter är viktiga
ingredienser i den digitala kompetensen. Den mer fördjupade handledningen som rör medie-
och informationskompetens kommer att bli alltmer viktigt för att stödja fri åsiktsbildning ur
ett demokratiskt perspektiv.

Digitalt först är ett förhållningssätt där biblioteken, i de fall det är möjligt, ska underlätta och
öka tillgängligheten för besökaren genom att utveckla och erbjuda en digital lösning.
En användarstudie, genomförd i samarbete med Industridesignprogrammet på
Mittuniversitetet våren 2021, visar att användare vill kunna besöka biblioteket när behovet
uppstår, det vill säga oavsett öppettid. Undersökningen visar också att besökare i stor
utsträckning klarar sig själva. Meröppna lösningar innebär att biblioteket är öppet utan
bemanning vilket ökar tillgängligheten och svarar upp mot det uttryckta användarbehovet.
Om besökaren kan få åtkomst till bibliotekslokalen med sitt lånekort ökar möjligheterna för
alla att besöka biblioteket när de själva kan. Det digitala biblioteket kopplas också ihop med
det fysiska så att den mobilanpassade webben utgör en hjälp för besökaren att navigera i
bibliotekslokalen. Digitala touchscreens i lokalen kan vara ett bra komplement.

Bibliotekets tjänster blir mer tillgängliga genom möjlighet till enkel och tydlig självbetjäning
där användare i högre grad kan utföra saker på egen hand. Med system som fungerar
självlärande ökar självständigheten och informationskompetens samtidigt som bibliotekets
resurser nyttjas på bästa sätt.

6.3.5 Medier, tjänster och teknik

Biblioteket ska främja intresset för litteratur och läsning genom att erbjuda ett rikt och varierat
utbud av litteratur i olika format, digitalt som tryckt. Bibliotekets mediebestånd ska vara
aktuellt, allsidigt och präglas av kvalitet. Urvalet ska vara anpassat efter kommuninvånarnas
behov. Olika åsikter och framställningar ska ges utrymme i det informationsutbud biblioteket
tillhandahåller och ge användarna möjlighet att på egen hand bilda sig en uppfattning i
omdiskuterade frågor. Urvalet ska också vara ett stöd i arbetet med läsfrämjande insatser
riktade till de prioriterade målgrupperna. För att säkerställa att biblioteket tillhandahåller ett
allsidigt utbud med kvalitet finns mediepolicy och medieplan. Vidare tar biblioteket emot
inköpsförslag från allmänheten för att kunna svara upp emot de behov som finns.
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Bibliotekets regler och rutiner är inte alltid anpassade till användaren. Ett exempel är regler
för omlån där tanken är att böckerna ska finnas i cirkulation för att många ska kunna ta del av
utbudet. Många bibliotek idag använder en mer behovsanpassad lösning som innebär
automatiska omlån fram till dess att boken reserveras. Efter ett års utlån skickas anspråk för
att säkerställa att boken inte tappats bort. Genom att vrida perspektivet bort från bibliotekets
egna föreställningar om hur utlån och omlån ska gå till och istället titta på användarens
perspektiv kan vi hitta nya lösningar som är mer anpassade efter samtiden.

Tjänsten att via webbsidan få hjälp att välja böcker och komma och hämta en färdig kasse bör
också utvecklas. Utöver ett utvecklingsbehov av den tryckta bokens distributionsvägar ser vi
en ökad efterfrågan av e-litteratur. För att möta användarnas behov och bibliotekets uppdrag
med mobila tjänster samt bli ett mer tillgängligt bibliotek behöver volymen av e-medier öka. I
och med ökad användning av e-litteratur på landets bibliotek försvåras dock möjligheten till
fjärrlån bibliotek emellan, en utveckling som behöver bevakas så att tillgången till litteratur
inte försämras i och med att den blir mer digital.

Behov av utskrifts- och kopieringsmöjlighet och tillgång till datorer på biblioteket ökar.
Utmaningen är att trots byten av plattformar, säkerhetsväggar, programvaror etc. kunna
erbjuda de tjänster besökaren vill ha och förväntar sig. Antalet besökare som har med sig
bärbar dator eller platta har ökat och kommer med stor sannolikhet fortsätta öka. Det medför
ett större behov av bra wifi i bibliotekets lokaler. Mobilanvändningen ökar även den och i dag
tas det för givet att information ska finnas tillgänglig via anpassade gränssnitt i mobilen.

Bibliotekssystem blir mer och mer komplexa. Systemen gör den tryckta samlingen sök- och
utlåningsbar och håller reda på var det fysiska exemplaret finns och även e-boksamlingen
hanteras. I samma bibliotekssystem kan e-tjänster finnas som ex. möjlighet att söka
tidskriftsartiklar från olika databaser eller söka efter evenemang som biblioteket erbjuder.
Utvecklingen går fort och under planperiod behöver ett arbete bedrivas för att säkerställa ett
tillräckligt effektivt och tillgängligt system för de medier och tjänster som erbjuds och som är
enkelt för användarna att hantera.

6.3.6 Biblioteket som mötesplats – tydlighet och trygghet

Biblioteket fyller en viktig roll som mötesplats, plats för demokrati, yttrandefrihet och kunskap.
Framtidens bibliotek behöver satsa på att bli ännu bättre platser att umgås på. Biblioteket är
en neutral plats med högt förtroende27 där många aktörer kan samverka. Biblioteket bör jobba
med upplevelsebaserade aktiviteter för att väcka intresse, engagemang och lust till lärande.

En viktig komponent för att uppfylla trivselkänsla, kreativitet och åsiktsutbyte är trygghet. För
att besökare ska känna sig trygga och självständigt kunna ta del av bibliotekets utbud behövs
tydlighet i navigation, trivsamhet både i den fysiska miljön och genom positivt bemötande
samt genom att känna delaktighet. Ett attraktivt och tillgängligt bibliotek kännetecknas av

27 Novus-undersökning, mars 2018.
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tydlighet oavsett om det är det fysiska eller digitala biblioteket. Vikten av att hitta det man
söker och att få hjälp i sitt sökande är något som lyfts av besökare och i de
användarundersökningar som genomfördes i samarbete med studenter från
Industridesignprogrammet vid Mittuniversitetet hösten 2020, där de undersökte hur trygghet i
det fysiska rummet kunde se ut, med fokus på tydlighet och trivsel.

6.3.7 Litteraturen som konstform

Litteraturen är en egen konstform. Den är språk- och kulturbärande och ger den som läser
tillgång till ett rikt språk vilket är förutsättningen för en levande demokrati och yttrandefrihet.

Biblioteken behöver i högre grad vara aktuella för unga och jobba med litteratur i ett bredare
perspektiv, inte enbart kopplat till den tryckta boken. Att läsa linjärt och följa en bok från
första sidan till sista är bara ett sätt att läsa. Idag läser barn och unga på flera sätt. Att hantera
webbsidor, fanfiction28, länkar och olika former av sociala medier blir en ny kompetens.
Genom att värdera barn och ungas medievanor högre utan att därmed förminska litteraturen
vidgas möjligheterna till språkutveckling på flera nivåer. Bokcirklar eller bokkaféer bör inte
enbart fokusera på det skrivna ordet utan kan handla om spelets storyline eller fanfiction. Med
metoder som fördjupade boksamtal eller shared reading29 kan läsupplevelsen också fördjupas
och stötta barn och unga i deras personliga utveckling.
6.3.8 Övergripande mål perioden 2022-2027 – biblioteksplan för folkbiblioteken

Område Mål

Prioriterade
målgrupper;  barn och
unga, äldre, personer med
funktionsvariationer,
personer med annat
modersmål än svenska och
minoritetsspråkiga.

Biblioteket ska öka läs- och språkutvecklande aktiviteter och
förbättra tillgängligheten till såväl digitala som fysiska miljöer
med särskild hänsyn till, och i samarbete och samråd med, de
prioriterade målgrupperna.

Bibliotekets mobila och uppsökande verksamhet ska ha
särskilt fokus på flerspråkiga bostadsområden.

Läsfrämjande och
språkutveckling

Biblioteket ska genomföra insatser för tidig lässtimulans hos
barn som möjliggör ett livslångt intresse för läsning, litteratur
och att lära mer. Det stärker i sin tur möjligheterna till en bra
skolgång och delaktighet i det demokratiska samhället.

Mobil och uppsökande
verksamhet

Biblioteket ska fortsatt utveckla och om möjligt utöka mobila,
uppsökande lösningar för att säkerställa en större spridning av
de läsfrämjande aktiviteterna runt om i kommunen.

28 Fanfiction är ett begrepp för skönlitterära berättelser skapade av amatörer alternativt professionella skribenter
som utspelar sig i redan existerande fiktiva universum (källa Wikipedia).
29 Social högläsning i grupp



18

Informationsteknik,
informationskompetens
och digital delaktighet

Kommuninvånarna ska se biblioteket som en viktig aktör för
att kunna utvecklas i källkritik, medie- och
informationskunnighet.

Användarna av bibliotekets tjänster ska självständigt med stöd
av digital teknik och ökad medie- och informationskunnighet
få tillgång till bibliotekets utbud.

Medier, tjänster och
teknik

Användningen av bibliotekets medier ska öka genom att
tillgängligheten till samlingarna förbättras oavsett tryckt eller
digital form – det ska vara enkelt att hitta och låna litteratur
vid biblioteket.

Biblioteket som
mötesplats – tydlighet
och trygghet

I dialog med bibliotekets användare, med fokus på de
prioriterade målgrupperna, ska utbud av medier, aktiviteter,
program och mötesplatser utvecklas och förbättras -
biblioteket ska upplevas som trygg plats med låga trösklar.

Ett förebyggande värdegrundsarbete och en HBTQI-
certifierad verksamhet ska göra att besökare och medarbetare
på biblioteket känner sig välkomna, inkluderade och trygga.

Litteraturen som
konstform

Biblioteket ska ta till vara kreativiteten och innovationsandan
hos barn, unga och vuxna genom att skapa mötesplatser för
läsfrämjande programaktiviteter, i synnerhet riktat till de
prioriterade målgrupperna.

7. Kvalitetssäkring och uppföljning
Kompetensutveckling
Kommuninvånarna ska känna sig trygga med att den bibliotekspersonal de möter har den
kunskap och serviceinställning som förväntas i 2020-talets bibliotek. Personalen behöver en
bred och aktuell kunskap om litteratur och medielandskapet nationellt och internationellt, god
kunskap om digitala tjänster, kommunikativa egenskaper, språkfärdigheter, nyfikenhet att lära
mer och en drivkraft att vilja underlätta för kommuninvånarna att använda sig av biblioteket.
Vidare behöver personalen vara serviceinriktad och ha fokus på ett pedagogiskt
förhållningssätt i alla delar av bibliotekets verksamhet. För att kunna upprätthålla en hög nivå
i samtliga dessa delar är det viktigt att verksamheten har en strategisk plan för kompetens-
försörjning. Dels behövs regelbundna interna träffar i form av kollegialt lärande och dels
behöver verksamheten säkerställa att ny kunskap externt ifrån kommer personalen till del.

Covid-19 har öppnat digitala dörrar till möten och träffar med andra biblioteksverksamheter i
landet i form av nätbaserade konferenser och workshops vilket underlättar för fler att delta
utan att kostnaden ökar.

Uppföljning av folkbibliotekens verksamhet och biblioteksplanen
Regeringen har beslutat att Kungliga biblioteket ska vara den myndighet som ska ha överblick
över, och främja samverkan inom, det allmänna biblioteksväsendet. Kungliga biblioteket
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följer tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna upp hur
planerna har utformats och hur de används.

Biblioteksplanen är ett viktigt kugghjul i säkerställandet av en verksamhet med kvalitet och
allsidighet. Kopplat till målen i planen finns handlingsplaner som konkretiserar
biblioteksplanen i uppföljningsbara delmål med tillhörande indikatorer. Biblioteket följer
också utvecklingen genom månadsvis statistik som vid årets slut sammanställs och skickas till
Kungliga biblioteket för att publiceras i den årliga rapporten över nationell biblioteksstatistik.

Biblioteksplanen finns parallellt med de årliga verksamhetsplaner som tas av kultur- och
fritidsnämnden vilka bidrar till att verksamheten följer de politiska mål som tas i kommunen.
Kopplat till verksamhetsplanen tar biblioteket fram årsvisa aktiviteter vilka knyter ihop
biblioteksplanens mål och verksamhetsplanens styrning.

För att ytterligare säkra upp att verksamheten är på rätt väg kommer biblioteksverksamheten
under kommande period att utveckla arbetet med informella uppföljningsmetoder som UX
och tjänstedesign. Att än mer vara i dialog med bibliotekets olika målgrupper, ung som
gammal, är av största vikt för en framåtblickande biblioteksverksamhet. Det är tillsammans
med bibliotekets användare som bibliotekets personal utvecklar biblioteksverksamheten.
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