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1. Syfte och bakgrund
Enligt bibliotekslagen ska dec i varje kommun finnas en biblioteksplan som ska beskriva mårl (ör all
konrmunal biblioteksverksamhet. Det gäller sâ vãl folkbiblioteket som skolbiblioteken och andra evenruella
biblio¡ek, som t ex arbetsplatsbibli.orek, som drivs i kommunal regi.

Uti&â¡ Karlsbogs biblioteksplm 201.8-2023 ska ârtþ verksarnhetsmål och handlinçplaner för respektive
bibliotcksv*ks¡mhet tas fram. Dessa dokument ska tydliggöra de enskilda bibliotekens behov och
prioriterade utvecklingsområden s¿mt konk¡etise¡a den verksamhet som ska bedrivas. Verksamhetsmålen
och handlingsplanema uwâ¡deras och revideras på fuþ basis. Uwärdering av Bibliorehsplan Karlsborg
2018-2023 sker i samband med arberer för at¡ te fram en ny biblioteksplanàOZ3.

Till grund för biblioteksplanen ligger bland ann¿t föliande sryrdokument:

¡
¡
o
¡
o
¡
¡

l.'l

Regeringsformen
Bibliotelalagen (?013:801)
Skollagen (2010:800)
Regionala biblioteksplan 2016-2Aß (Västm Götaland)
UNESCO:s folkbiblioteksmanifesr
FN:s barnko¡vcndon

Kadsborgs Visir¡n 2020

Biblio*kslagn

Som sryrdokument har Bibliotekslagen (201 3:80 l) cn särstdllning. I Bibliotekslagen fastställs art varje
kommun ska ha ett folkbibliotek och att det ska vara titlgángþt for alla och vera ânpassar efte¡ anvãndamas
behov. ($ó) Vidare beskrivs folkbibliotekens uppdrag och kârnve¡ksamhet i Bibliorekslagen. Folkbiblìotekct
ska

¡
¡

r'erka för det demok¡¿tiska samhällets utveckling genorn att bidra till kunskapsföunedling och

åsiktsbildning. (92)

.

ftämla litteraturens stâlhing och inuesset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt
kulcurell verksamhet i óvrigt. Bibliotcksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. ($2)
äg¡a särskild uppmärksamhet åt personer med lunkdonsnedsãttníng bl¿nd annat gcrÌom ¡tt utifrån
deras c¡lika bchov och fönrtsänningar erbjuda litterarur och tekniska hjâlpmedel fiir att kunn¡ ta del

.

av informadon. ($4)
àgn.a särskild uppmärksamhet ât de nationella mi¡oritetema och personer som har annar
modersmål än svensk¿ / ...1 (55)

r
r
.
r

sârskilt frámia lãsning och tillgång till litteratur. ($7)
verk¿ för att óka kunskapen om hur informadonsteknik kan anvândas för kunskapsinhämming,
lärande och delaktighet i kulurlivet. ($7¡
àgr)^ särskild trppmärksamhet àt barn och ungdomar för att främia deras språkutveckling och
stitnulera till läsning, blancl an¡rat g€nom att erbiuda litteratur utif¡ân cleras behov och
fänrtsättningar. ($8)
allmänheten avgrftsfritt fâ lâna eller pâ annat sän [â dllgáng dll litteran¡r t¡nder cn viss tid c¡¿vsert
publicetings

florn.

($9)

När det kommer dll biblioteken urval av bc¡cker, and¡a meclia och tjänster
I . . . / ptàglas av allsidighet och kvalirct." ($ó)

/áæ

fri

så ska

"Folkbibliotekcns urbud
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2. Nuläget och framtiden
2.1 Karlsbotgs kommøn
Karl¡borg ä¡ en lite kommun med nästan 7000 invånare belägen vid Värtems strand. .A,v Katlsborgs drygt
800 km2 tu litc mer än hälften, 406 km2, Iand¿¡eal. Kedsborgs kommun består av Brevik, Rot.øitvtOüo"p
och.l-Indenäs, vilka i dag motsvârâr de största ortetna ut¿nför huvudorten Katlsborg. f Undenäs och
Mölltorp finns i dagsläger tili¿ler rill Karlsbotgs bibliotek.
N?i¡msta stora stad till Karlsborg är Skövde, ca 45 km bort, och Kadsborg ingår i Skövdes lokala
arbetsmarknadsom¡åde. Trots deta har uppvisar Karlsborg ert normalt pendlingsmönstcr med en liten
fördel för upenclling. De flesta ¡rbetstillftllena i Kadsborg kommun hnns inonioffentþ verksamhet och
inom den försvarsanknutna verksamheten. ;\rbetslósheten är lþe än dksgenomsnittet.
Karlsbotg har en stark tudsçrägel och mânga av bibliotekcts besókancle är människor som ä¡ hosar(a i
andra länder med fritidsbostãder här. Kadsborg har, i jänrfötelse med <ivtiga kommuner i Skaraborg, många
s.k. gästnätter.
V¿d beträffar befolkningen i Karlsborg så ñnns viss¿ awikelser ftån riksgenomsnittet. Karlsborg har en
högre andel âldre i åldersgnrppen 65+ och även en lägre andel i åldersgruppcn G-44 år.

2.

2 Bi b lio te ksuerksam b e ten

2.2.1 Folkbibliotek
I Karlsborgs finns ett centmlt placerat bibliotek. Iìiblioteket är öppet 12-18 mån-fre och har även óppet på
lördagsförmiddagar. Kommunen dr vidsaäckt och för *t tãcka behovet av aärva¡o finns dct w¿ fllut"r;
två mil norr í rärorten i Undenäs och en ca en mil sydöst i tätonen i lvfölltorp.

å

Mölltorp har ôppet rre dagar i veckan: mfu 15.00-19.00, ons 15.00-18.00 och tors 9.00- l?.00.
Undenäs har öPPet fte dagar i vcckan: mån 13-16, ons 10- l3tors 1ó-19. Utöver det har frivilþa biblioteket
öppet màn 16-19 och tots 11-16.
Bil¡li<>tekcn bemann¿s av 4,75 personal och med hjälp av frivilLga på undenàsfilialen.

2.2.2 Skotbibliotek
Stsndskolân (Þì-ó)
På Süandskolân har de ett bibli<¡tek med c¿ 7000 bôcker. Det är öppct hela skoklagcl men dock uran
bemanning. Iliblioteket skrits av en lärate ca 90 min/veck¡. Strandskolans bibliorck har ctt anslag på 2{)

000r1,àr för att köpa böcker. Skolan saknar biblioteksplan föt sirt bibliotek.
lvf iitltorpsskolan (F-6)
På Mölltorpsskolan h¿r de ett bibliotek med ca 5000 bócker:. Bibliorekec âr öppet hela skoklagen, men är
bara bemannat 4t) min/vecka. Bibliotcket sköts av en lärare 80 min,ivecka. Bibtio¡eket pä Nfö-iltorpsskolan
har inget eget anslag för att skôra sin verksamhet r.¡tan det ligger under den ¿llmãnna biclgeten löi sk6lan.
f idigare har clet köpts bocker för ca 15 000:-/ár. Skolan sakr:ar biblioreksplan lôr sirr bibtiotek.

Carl Jt>hanskolan (?-9)
CarlJohanskolan har ctt avtal tned det komrnunala bibliotekct som ligger ca 5 min g.rg"äg frår¡ skt¡lan.
Karlsborgs bibliotek âr behiälplig med klassbesök. utlån, samm¿nsdllning av rnaterial, ãepirsitio¡slån,

infonnatic¡nslcktionet <¡ch handlednrrg.

I

Karlsborg kommt¡n finns <>cksà Forsviks lriskola (F-6).
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2.2.3 Bibliotek Mellansiö
Under 2017-2018 sjösä*s bibliotekssamarbetct Bibliotek lvfellansiö. l)et är ett samarbere mellan biblioteken
i Cìullspång, [-ljo, Karlsborg Mariestad, Skôvdc,'l'ib¡o,'I'iclaholm c¡ch "I'öreboda. Samarbetet fokuserar i
tìirsta steget på ctt gemensamt bibliotekssystcm (l(oha). F<it att kunna genomföra det har biblioteken giort
omfattande kartläggningar av befintlig verksarnhet i de àtta komrnunerna och gemensamt tagit fram nya
regler, cirkulatic¡nstutiner tmn. Sarnarbetet korruïrer fonsatta f¡amöver och clc inblandade aktôterna
diskuterar r.edan nu lortsâttningar och [ördiupningar av samarbetet, t ex gemensarnma databaser,
rnedieplaner etc. I samband med detta arbete har Karlsborg; bibliotek ocksá blivir ett LlBRlS-bibliotck och
komnrer framiiver bidra rill vår nationella datab¿s LIBRIS.

2.2.4 Bibliotekens uppdrag och urmaningar
Bibliotekcn i Sverige strir ständigt inför nya utrnaningar. Våra besókare har rrya beteenden, nya läsvanor, nya
sätt att hitta me<tia på, nya sätt att rnütas på, nya f<irväntningar. De flcsta av bibliotckens besôkare är nöida
med den service som ftr-rns, men biblioteken måste bredda sin verksamhet fijr att mijta de nya kraven och
för att lànga upp dc gruppcr som i dag inte använder biblioreken.
Fltt urm me<l böcker ät ett rum med böcker. liör att mmmet ska bli ett biblioteks så behövs pcrsonal som
beclrivcr vetksamhet. F,tt bibhotek âr en plats där det bedrrvs biblioteksr.'erksamhet på. Nyckeln till en
tramgângsrík biblioteksverksamhet är en kunnig och k.reativ personal. Personalen är bibliorekets viktigastc
resurs. tìör att möta de nya krav som ställs på biblioteken måste penonalen ges möjlighct till
qidareutbildning och kr>mpctenshöining, verksalnhetcn máste ha högt i takct fôr att vàga prova nya vägar
och personalen mâste ges úd att arbcta mcd verksamhetsutveckling.
I nfò runa tio nhan te ri ng (: krì llkn tik
Bibliotcken i Sverige har ert brett uppdrag och en ä¡nu bredare mâlgrupp. Vi lever i ett snal¡bfürânderl4lt

samhällc där informarions- och mcdieutbudct ständigt ökat samtidigt sonr k¡avet pâ vára medbo Íg:^te arc
var informerade ocksá ökar. BibLi<>teken är en av mycket lå arenor där alla mcdborgare är välkomra <¡ch kan
lå tillgång till dcn inlormation de behóver och söker gratis. F.nligt bibliotekslagen ska bibliotekens urbud
präglas av allsidighet och kvalitét. f)€t rngâr också i bibliotekariens ptofession
hântera och hiãlpa
^tt
besök¿rna hitta r:itt i detta inf<rrmationsflöclc. f en samtìd som prãglas av "lake news", alternativa media och
snabba t'loden på sociala plattformar srälls der ökade krav pà vâra bibliotek.

Skolbiblioteken h¿r en sãtskilcl roll att spela nâr clet gâller att undervisa eievema, inte bara i
infotmati<¡nshantcting, utan sä¡skilt i källkntik. Fö¡ sitt lärancle, mcn också [ôr âtt rustâs fór framúclen,
mâste eleverna lãta srg sôka, bcclöma och analysera inform¿tion utöver ¿rt få gedigna kunskaper i kitlkritik.

[ri

inJônzution Ò

îi

nikbbìldni4q

I clerr nvligcn publiceradc râppôrten

För: den frarntida Nati<¡nell bibliorekss¡rategi kallas biblio¡ekr:n fôr "dcn
femte statsn¡akten". Biblioteken âr en av dc pelare s()m en demokratisk star vilar pâ. Fri infr>rmatiorr och
dcmr>krattska rum lör *t fuàmia fri åsiktsbildning är cenrala clel¿r i bibli<>tekcns verksamhct. Bibliotcken
ska vara tillåtanclc rr"ln fi)t tnötcn, samtal, inspiration <¡ch infr¡rmationsinhämtandc. Bibliotckcn ska agera
öppct och inklt¡dcralclc. Ntàlgtuppen fu "zlla" , mcn biblioteken har ett ansvar art ägna särskíld
upprnärksamhet át personcr mecl fuoktt<¡nsvarianter, personer mec{ an¡rat moclcrsmål ¿ir¡ svcnska och barn
och ungdomar.

Närhcten till ett bibliotek mcd gencrösa ôppcrtidcr är cn viktig faktor. Bibliotcksfìlialer, bokcn kornmcr,
bokbussar, ciigitala liisnrngar cller nârvaro i samhällct via krkala biblioceksliisningar - rnöjlìghcrerna âr
manga och dct är viktigt art biblio¡eket anall'ss¡¿¡ besokarnas beh<:v och planerar sin verksamhet dár eftcr.
Boken

dr

Kalturen

Bibüo¡ekct är cn av vårt sa¡rhälles viktigaste kultrrrarcrxrr Biblioteker tillhandaháller miltcsplatser,
programverksanrhet, urställnir-rgar, littcr:atur, musik, filnr, utbiltlningar, cligitala [ösnrngar, srudicmrljiìcl mm.
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och dettã till största dcl helt gratis. För många bcsökare kan biblioteken vara den enda möiligher de har atr
få tillgång pà den kulrr"u de söker. Pâ bibl¡oteket finns kunnþ och professionell pers<>nal som kan hiâlpa till
och vägleda.
Biblioteken ska arbeta läsfrämiande påpekas upprepade gânger i bibliotekslagen och det är en central del i
biblioteksverksamheten. Det kommer ofta alarmetancle rappotter om siunkande lãsförmága hos de unga,
oroande resultat från olika tester ev skolor, orn medborgares b¡istande digi¡¿ln lç¿¡1sþ¡pcr etc. FIár ltnns en
m1'cket viktþ, och utmanade, uppgrft fot biblioteken, slcolbrblioteken i synnerhet. Genom att erbiuda ett bra
och genomtänkt medicutbud och en spämandc och i¡tresseväckande prograrnverksamhet i kombination
med vâlt¡tbildad och kompetent personal kan vi skapa miliöer som frâmiar lusten till läsande, men ocksâ
föder en önskan om att själv delta och bidra till bibliotekens kulturutbud. F{är behöver biblioteken se ôver
hr¡r detas lokaler á¡ di^sponerade och hur vi kan öka dilgängligheten till dem. IT och digitaliseringen spelar
hä¡ också en viktig roll för att ge utökad tillgânglighct.

I

samband med clet k¡ãvs också att biblioteken bict¡ar titl att óka kunskapen om de digirala verktyg sonr
finns tillgängtiga och hur clc kan använclas för kunskapsinhämtande, lärancle och dclakrigl:et i kulnulivet.
Samaerkan

Samerbete ijve¡ kommtrngrãnser blir allt vanlþre r¡rom bìbliotcks-Sverige. Bibli<.¡tek Ntellansiö rir clet
senaste tillskottet till de större sâmarbetena mellan bibliotek som finns i Sverige. Genonr s¿mve¡kan kan
biblioteken uüryttiâ slnâ resurser effektivt och ge besökama ett större utbud zrv media och
progtamverksamhet. Det ger också en sryrka till dct nacionclla biblioteksvâsenclet fór en ökacl tillgång till vår
samlade mediepool.

3. Skolbiblioteken i l(adsborg
J.'l

S ko lbiblio tel<e t¡ ro //
I bibliotekslagen 10$ står föliande om skolbibliotek "Enligt

2 kap. j6 $ skollagen (2{)1 ll:f100) ska elevcrna i
ggundskolan, grundsärskolan, specialskoian, sameskolan, gymnasicskolan och gymnasiesârskolan ha ulþång

till skc¡lbibliotek."
Skotbrbhotekcns uppdrag skiljo: sig frin folkbibliotcke ts. Folkbibliotckcn har ctt gcncrcllarc uppclrag som
rrktar sig trll alla. Sk<¡lbiblioceket ska vara en pedagogisk ft¡nktion som bidrar till rnáluppfyllelse enfut
skollag, skolplan <¡ch skolans vcrksamlretsmâI. Skolbiblioteket ska vara bernannat och utfonntt så arr en
kvalitetshöiandc pcdrgogisk verksa¡nhct kan bedrivas i cnhethghct med dc lckrionsplancr s<>m lärare har
framarbetat. Skolbibliotcket ska ocksa arbeta lâsfrämitnde för elevcrnas sprtikurveckling och läsinlârning.

l)et

ãr viktigt att skr¡lbibli<.¡tcket lig¡¡er i näm anslutning till de lokalet där unclervisningen utfórs. Fiir atr
kunna upplolja läroplancns krav på ¡tt siika, samla, sr:t:teta, analysera och sammz¡ställa in&rrmation
bel,övcr clcverna kun¡a lãm¡a läros¡len för: etr snabbt besôk pâ bibliotckct som ctt komplcmcnt tili
lärobokcn. Gcnom ¿tt gc cn brcd tillgång rill olika informatic¡nskâllor tas barn och ungclomars nyfrkcnhet,
vilja och fôrmâga att lära c¡ch utvecklas úll vara. Ðett¿ biclrar i sin tur till ett stiirre intresse c¡ch m<¡tivatit>n
hos elcverna f<jr lärande samt en mer ilrressant milió och arbetssiruati<>¡r flitlärzlina..
1.

2

B i b lio te,Qsplan

Ji)r s ko lbì b lio te ke t

I brbliotekslagcn 1 0$ stzir fóllande tln sk<¡lbrbliotck "l'irligt 2 k'ap. j6

$ skollagen (21).1():tì0{)) ska elcvctna r
grundskolan, gruntlsârskolan, spcctalskolan, samcskolan, gyrnnasieskr>lan och gymnasicsârskt¡l¿n ha dllgáng
rill skolbibliocek."
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Varje skola l'¡ar ansvar f<ir att det fintrs ett väl tilltaget, bemannat och väl ñrngerande bibliorek på skolan.
Det åligget rcktot att upptätta cn bibliotcksplan [ör skolans bibliotek dâr bibliorekers pedagogi.ska roll på
skolan beskrivs och där skolbibliotekets mål presenteras.

3.3 Skolbibliotekens ¡ituation i Karlsbarg
Som besk¡ivets ovan âr situationen för skolbibliotekcn i Karlsborg inte helt tillfredstàllande. lngen av
skoloma hade någon biblioteksplan för sin¿ skolbibliotek. Båda skolbibtiotekcn saknade ordenñig
bemanning. Det fanns också en st<¡r skillnad pà biblioteken vadbe¡iâffar mediebestånd. Inget av-biblioteken âr i dag digitaliseradc. Båda bibliotckcn är öppna hcla skoldagcn, men ett rum me<l böcker âr
rnte ett bibliotek fiôt att ett bibliotek ska kunna leva upp till lároplanens rnål bchövcr dcr va¡a bern¿nnnt av
kunnþ personal som kan hjälpa och handleda elevema uncler skol<lagen.

3.4 Skolbibliotekens framtid i Karlsborg

I slutet av 2017, r:¡dç¡

derina Biblioteksplans tilkãmst, har en ny skolbiblioteksgrupp skapats. Här finns
rePresentanter lör skoloma, Karlsborg;s bibliotek, Kulcu¡- och friddstõrvalningens ledning och BUN:s
ledning Det finns en vilia till att utveckla skolbiblioteken i Karlsborg och rnànga gocla icléJr presenrerades
liir det fortsatta arbetct. Karlsborgs k<>mmun har erbjudir skolbiblioreken gtatis tillp¡ång till
bibliotekssystemet så etr .ligitalisering av samlingarna kan ske som ett törsta steg framát.
Unclet perioden s<¡m denna bibliotcksplan är gntig k<¡mmcr liarlsborgs bibliorek fortsärta
iobba med
skolorna [ör ¿tt forbättra sinradonen för skolbiblioteken så art de kan leva upp till clen enorma potential dc
har för atr vara err kvalitetshöjande peclagogiskt verkr¡g.

4. Verksamhetens mål
4./

Ouergnpande

mål

Karlsborgs kommun arbe¡ar med fyra srycken stv¡ko¡t för fórvaltningntnas arbete med verksamheternas
rnål - Boerde/lJesökarc, Ëkonomi, Mcdarbetare och Samhâllsuweckling. De övergripande mål som
Karlsbotgs bibliotck kommer arbeta med under perioden 2018-4023 baseras på di sryrdokumenr som
prescnterades lângre upp i dett¿ dokument. Ëlär är dc sammanställda unclcr respektive srv*rkorts-rubrik.
4.1.1 Boende,/Besökare
Kadsborgs bibliotek ska vara clclakug i att ctbiucla k<>mmuninvånama och besökarna en god livssituation
och bidra till en god folkhâlsa. Karlsborgs bibliotek ska verka för allas inkludering i ett dãmok¡aúskt
sanrhälle med ett särskilt fc¡kus på bam och ungdomar, peßoner med funktionsvariante¡, nationella
tninoriteter och personcr med aunat rnocletsmál än svensk¿. Karlsborgs bibliote k ska verka fijr att minska
den digitala klvftan och iika den c{igitala tìllgánglighetcn. I(arlsbotgs bibti<¡rck ska ge utrymme fôr
medborgamas delaktighet i och inflytande pà verksamheten.
Detta gôr vi bland ânnat genom an
o med fi informatiotrstiilgáng bidra till folkbildningen och vá¡¿ mcdborgar.es samhällsnfonn¿uol
vilket är gruncllâggande i en demok¡ati.
r srräva efter arr erbjuda etr brerr kulrurutbud för olika àldrar r¡ch srnaker.
o skapa trvgga rum fiir r.ekr:earion, snrdicr sá vâl s<>nr rum fiir eget skapande.
. vara en rillgänglig och öppen rnötespìats för alla meclborgare i l(arlsborg.
t {ú¡nia läsandc [öt bil<lning sá vâl som rek¡eauc>n.
¡ tillhanclahâlla fri tillgáng till cliguala vcrkq'g och biclra mcd kunskap onr dcssa.
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4.1.2 Ekonomi
Karlsbotgs bibliotek strâvar efter ¿tt använda de medel vr har till förfogande på ett så effekrivt sätt lör att
skapa en bra och givande verksamhet. Vfua besökares behov och önskemâl ska vara vâgleclande föt oss vid
planerandet av vàrverksamhet. Vârverksamhet ska så långt som mrijligt vara avgiftsfri och vi ska så långt
det âr möilig planera med det fokuset för handen.
Karlsborgs bibliotek ska sama¡bete med andra bibliotek for *t fuämia biblioteksvcrksarnheten i vår region
tne¡ även nationellt. Genom samverkan och samarbete kan vi cffektivâre utnyttia vår¿ resruser för ókad
bredd på vårt utbud och de tjãnster vi kan rillhandahálla.
4.1.3 Medrrbetarc
Karlsborgs bibliotek ska v¡ra en tilltal¿nde och uppskattad arbetsplats. Medarbetarn¿ ska vara delaktiga i
verksamheren r'¡ch ha stora möiligheter âtt påverka. Vi ska arbeta för breda utvecklingsmöjþheter och goda
möiligheter till vidare- och kompetensutbildníng. Vi ska ftämja en g:d arbetsmiljô, så väl $sisk som
psykosocial, där inkludering är ledordet.
4.1.4 Samhälleutveckling
Karlsborgs bibliorck ska verka fôr ett demokratiskt sn¡nhälles un'eckling genorn arr brdrâ rill
kunskapsförmedling och fri ási.ktsbrldning. Vi ska lrâmja litteranuens ställning och inttesset för bildning,
rrpplysning, utbildning och forskning sâmt kulturell verksamhet. Biblioteksverksamheten ska ûnnas
tillgänglig [ör alla och ska präglas av allsidþhet och kvalitet. Vi ska ha en sdrskild omsorll för inkludering av
våra medborgarc i våra vcrksamheter.
Karlsbotgs bibliotek ska samarbeta med andra organisationer i kommunen fór att ge tillgång rill ett så brett
utbud som mö¡ligt på biblioteket med många olika perspektiv, men också för att på så sãtt bidra till en ökad
delaktighet i samhället och för att fångâ upp aktuella frågor.
Karlsborgs bibliotek ska arbeta fór en nãrhet till det þiska biblioteket för att på så sätt säke¡ställa art alla
kommunens medborgare kan ta del av bibliotekets verksamhct. Karlsborç bibtiotek ska också a¡bera för en
öka rillgdnglighet via dct digitala biblioteke t.
Karlsborgs bibliotek ska arbeta utifrán FN:s B¿rnkr>nvention om bams rättigheter och lika vãrde ivàrr
¿rbete med barn- och ungdomsfrâgor, men även ha det perspektivet pâ hela vår vcrksamhct. Alla bam har
rätt till en ba srart i livet för att kunna göra sunda val vid upeckling av livsstil och levnadsr.anor. f)eras
kunskapcr, ertarenheter, k¡eaüvttet e¡ch tântasr ska ras till vara vid plancrander av vert¡samheter för denna
måþrupp.

4.2

Verksamhetens mål

2018-2023

Under perioden för denua biblìoteksplan kommer Karlsborgs bibliotek lãgga cxr.ra fokus p:i följande
områden:

r
r
o
r
o
o

Ká/Æ

Skola

& skolbil¡liotek

Mcröpper
Biblioteklvtellansiö
.Barn- och ungdomsverksamheten
Vrxensruderandc
Ptogtamverksamhete¡r
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4.2.1 Skola & ekolbibliotek
Det ltnns ett behov av ett störe och mer ordnat samarbete med skoloma angåencle skolbiblioteken i
Karlsborgs kotnmun. Hár behöver vi genomföra ordenrþ kartläggning och göra analyser av behov samt
sammanstälia handlingsplaner föt att kunna komma fram till hur vi rent konkret ska vet¿ hur vi ska
samatbeta och vems verksamhet som är vems ansvar. Under tiden fo¡tsätter
med det som de behöver.

¡
¡

vi slälvklart âtt srörta skolorna

Kartläggning, behov, ansvarsfördelning
FIu¡ ser det ut i dag? Vilka behr¡v finns? Vilka mdihghere¡ ha¡ skoloma idag lör att vidareurveckla
verksamheten beaâffn¡rde bemanning budget etc.? Vad hjâlper Karlsbotç bibliorek rill med i dag?
Vad ska vi hiälpa till med frarnôver?
Upprätt¿nde av handlingsplan

.
¡

FIur går vi vida¡e? Êlw sha verksamheten på skolbiblioteken orgaoiseras? Vem ska gcrra vad? Kan vi
hitta inspiration hos a¡dra? Vad behöver götas? Söka finansiering?

¡ Förrlelnrng av arbctsansvat - skola, skolbibliorek, Karlsborgs bibliorek
¡ Fótdelning av arbetsuppgifter mellan skolan, skolbibliotekct och Kartsborgs bibhotek.
r Biblioteksplaner för skolbiblioteken
¡ Rektorema skriver biblìoteksplaner fôr sina tespektive skolbibüorek.
o Vidareutveckling¿vverksamheten
. [{ü kan vi vidareuweck-la skolbiblioteken? Ftu¡ kan vi störta skolom¿? f-Iw kan vi utökâ vårr
o
o

samatbete oss emellan?

Skolbibliotekssarnordnare (i samarbete med annan kommun?)
fìinns det möilighet till en skolbibliotekssamor¿lnare på sikt? (i'ergtipande ansvar för
biblioteksverksamheten på skoloma och deras utveckling framàt?'lïlsamm¿ns med nágon, nàgra
andta kommuner?

Satnarbetet med skolorna om skolbiblioteken âr hänger pri hur skoloma vill iobba framöver med dcnna
ftåga. Ë)xakt hur vi kommer gä framât får komm¿ cill under vägen.

2018
Fortsättâ samarbeter rned den nyligen startade

biblioteksguppen.

2023
Alla skolbibtiotek i Kadsborg har ffur ökad
bemanning med utbildad petsonal. Det finns
bibliotehsplâner ftir samtliga skolbibliotek.
Sholbibliotcken har egna budgetat och dr väl
anpassade till sin vcrksamhet. Samtlþ

skolbibliotek ät digitaliserade.

Markäter frit uwärdering
Antal cimmar bemanning
Skolbibliotekets buclget
¡\ntal skolbiblioteksplancr
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4.2.2 Meröppet
Merôppet hat v¿rit pâ tapeten ett t¿g, men vi har ânnu inte kornmit þång med det. Àtt krurna erbiuda
meröppet till váta besokare ir an öka tiþingþhetcn till våra lokaler, samlingar och vå¡a dat<¡rer pã tider vi
inte har öppet. I stâllet fór att lokalema st¡r tommâ och outnyttiade stôt¡e delen av dygnet kan vferbiuda
besökare, föreningat och organisationer tillgång till vå¡a lokaler så att vi få¡ en srörre nyttjandegrad. För våra
filialer som enb¿rt har öppet vissa tìder och dagar kan det ge err ordentligt uppsving.
2018

m23

Ordendig kartl?igning av våra lokaler och behov

Menþpct ât genomftLt på Kadsborgs bibliotek
och på vtua ñlialcr och h¿r ökat tilþä'glighcten
íötvãta begöka¡e. Vi het öppnat upp biblioteken
fór nya besöksguppcr o.h-h"r ökaììntalet

samt påböria arberct.

besök.

Markötet fìit uwärdedng
Antal tirnmar meröppet
Antal besólr

Tidpunkter lör besök
LTcidenter

4.2.3 Bibliotek Mellansiö
Samarbetet Ribliotek Mellansfö håller för fullt på att migrera vâr¡ databaser in i det nya systemer Koh¿.
Karlsborgs bibliotek kommer arbeta för att vårt samarbete ska fördiupas mer under kommande ticlsperiod
för att vi tillfr¡llo ska kr:nna utnyttja potentialen och synergieffekren av stordriften.

20t8

2423

Vi fu fürdþn med mþedngcn av Koha och

Vi har fcirdiupat sar¡rarbctct med bilrliuteh

arbetar ¡ned de saker som inte ñrngerar som de

Mellansiö och samarrangpat frlrfattarhesók nch
annân prosânl!rcrksamhet via digital teknik. Vi
har utökat sama¡betet kring olika kringjänster
som t ex film, konst, databaser m.m.

ska. Tillsammans utvecklar

vi ft¡nktione¡ som

behövs kompleneras med t ex en SMS-tjänst eller
ett datorbokninçsystem knuret rill
bibliotekssvstemet.

Markö¡et ftir uwärdeting
Àntal arrangemang i samverlan i bibliorck Mcllansjö
;\ntal proiekt i samverkan mccf andra
Àntal samarbeten med anclr¿ s<¡m bibliotek Mellansjö
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4.2.4 Bam- och ungdomsverksamheren
Ivfed_den nyrcþtering som giordes av Karlsborgs bibliotek under 201? har vi lagt extr¿ fokus pà bam- och
tmgdomsverksamheten. T'idigare hade vi en biblioteka¡ie på 100% som arbet¡de med det om¡äàet. Nu ha¡
hen del¿t ansvar mcd våt nyanställda och dár rned ha¡ det skett en förstátkning på området med e¡ 75o/r-ig
tfänst.

Under perioden kommer vi utarbeta en handlingsplan för hur vi vill arbeta med barn- och trngdomsfrâgan
på Karlsborgs bibliotelt i ftamtiden. I dagsläget ligger mycket fokus pri skolorna och deras verksamhet.-Vi
har mycket lite ve¡ksamhet som dktar sig till barn utat¡fór skolan. Vi behöver fundera övcr hur vi sk¡ nå dc
bam st¡m i dag inte använder bibliotcket. Vi behijver fundera övcr användargrupper i de över åldcrsspannen
inom området. Vi beh<iver se ôver vilka samarbetspartners vi kan ha och hur dessa samarberen kan se ut.
2018

æ.23

Vi kerdägger och ser över behoven hos barn och
unga i Karlsborg. Vi böriar iobba med en

Vi atbetar mycket tillsammans med t ex

handlingsplan fôr an omforma bam- och
ungdomsverksamheten i Karlsborg. Ví lägger stor
vikt vid FN:s bam&onvenrion och inkludc¡ar
barn och unga i derta ¿rbete.

fritidsgården och andra bam' ocl¡
ungdomsorganisationer i Karlsborg. Vi ha¡ en
ök¡t besölçt¿l i alla åldrar inom bam- och
ungdomsverks¿nrheten. Vi har skapar rum för
dcssa besókare och de känner sig vâlkomna,
inl¡luderadc och trygga hos oss.

Markörer ftir utvåbdering
Antal arrangemang mor olika mâlgrupper
Antal arrangemang till priorirerad målgrupp

i\ntal arran¡¡emang i samverkan med andra
Àntal

läs

främiande arrangemang

Deltagande i näwerk och samverkansprojekt
f)igital utrustning och användningen av den
Upprättandet rv hancllingpplaner

4.2.5 Vuxenstuderande
Under komrnande period kommet Karlsborgs bibliotck uta¡bcta en handlingsplan fôr hur vi bäst kan
rillgodose behoven hos de vuxens¡:dcr¿ndc vi har i kommunen, dels de som studerarpâ Komvux och SFI
ocll dels dc som sruderar vid högskolor och tniversitetct. Till clenna grupp râknar vi ækså en ¿llmänhet
som söker egen bildntrg.
2018

2023

Vi kartlägger behoven och upprättar en

Vi har

handlingsplan lör m¿rkn¿dsföring lättare
handledning och pt<-rgtamverksamhet tìjr denna
grupp âv bcsökare.

en välbesðlct och välfungerancle
verksamhct som riktar sþ mot vrira
vuxenstude¡ânde. Vi har utbilclningar i källknrrk,
informationssökning, hur hcn sk¡iver uppsârser,
digitala verkwg rnm. Vi har programverksamhet
som riktar sig till demra grupp, r ex föreläsningar
om akn¡ella ämnen, vetenskap och liknande. Vi
tilllr¿r¡dahâller bibli<>teksbesök och handledning.
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Markörer för uwärdedng
Antal arrangemang till vuxenstuderande
Ântal a*angemang till allmänheten
;\nul arrangemang till ptioritcrad målgrupp
Antal arrangemang i samverkan med andra
Antal läsftâmjandc evenernang
Deltagande i nätverk och samverkansprojcht
Digit.rl utrustnir4, uuh'errvårrdrrir4prr av tlcu
Upprättandet av handlinçplaner

4.2.6

P sogr emve

rksâm h€t€n

För att den programverksamhet vi erbjudcr våra besókare ska nå så rnânga som möiþ hm vi inrärt¿t en
programgrupp med en r€present¡at fôr vuxcnstuderande, en f,eprcs€ntant för vuxna och en represent¿nt för
bam- och ungdomar. Vi kommer arbeta med att formalisera denna grupps arbete och l¡amställa en
harrdlingsplan clär vi ser till att den programverksrmhet vi har följer våm ôvergripande måL För arr få kunna
erbiuda sà bta verksarnhet som möjligt ska vi sträv efter act s¿m¿rbeta med andra aktöre4 organisationer',
föreningar, and¡a kommuner etc. Vi ska se till att vi sprider ut programverksamheten pâ våra olika
mâlgruppet och att vi lägger ett starkt lokus pá de prioriterade gruppema.
2018

m23

Vi sk¡iver en handlingsplan för det fo¡tsatt¿

Vi har en programverksrmhetsgn¡pp som har ett

arbetet och bötjar stym upp verksamheten. Vi
utvärdera{ fortlöpande och ser vad vi behöver
förändra på vägen.

väl utarbetat koncepf d¿r ell¿ 56¡¡1 i¡gfl¡ yçt hu¡ vi
iobbat, vad vâra måú ifu och hut vi nfu dem. Vi
har bta programverksamhet som riktar sig till
måaga olika målgruppet. Våra evencrnang är
válbesökta och omtyckta.

Matkötet fìir uwärdedng
Antal arrangemang till olika rnâlgupper
Anta! arrangemang i samverkan rned andra
Antal läsfrämiande evenemang
f)eltagande i ¡ätverk och samverkansproiekt
Upprättandet av handlingsplaner
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