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Biblioteksplan Karlsborg 2015-2017 

Inledning 

Biblioteksplanen har antagits av kommunfullmäktige och är ett politiskt 

styrdokument som ska tydliggöra verksamhetens grundläggande uppdrag och 

bestämmer inriktningen på biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun 2015-

2017. 

Biblioteksplanen ska utgöra grunden för bibliotekets årliga verksamhetsplan. 

Biblioteksverksamheten har en rad styrande dokument där de viktigaste är: 

• Bibliotekslagen (20 13 § l 7) "Kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet". 

• Skollagen" (2010:800 kap 2 § 36) "Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gyronasiesärskolan ska ha 
tillgång till skolbibliotek". 

• FN:s Barnkonvention (artikell7) "Barn ska ha tillgång till information och 
material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som 
syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska 
och psykiska hälsa". 

• Regional biblioteksplan: Västra Götalandsregionen/Kultur i Väst (20 11-
2014) "Kultur i Väst ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Västra 
Götaland. Det betyder att Kultur i Väst ska främja bibliotekets utveckling, 
och arbeta i nära dialog och samverka med regionens kommuner". 

• Bibliotekens internationella manifest (Unesco/Svensk biblioteksförening 
2014) Folkbibliotekets uppdrag: "folkbibliotekets huvuduppdrag är att verka 
för information, läskunnighet, utbildning och kultur". skolbibliotekets 
uppdrag: " skolbiblioteket erbjuder inlärningsstöd, böcker och andra resurser 
som hjälper alla i skolsamhället att utveckla ett kritiskt tänkande och få 
kompetens i att effektivt hantera informationskällor i alla format och 
medier". 



Bibliotekslagen 

Bibliotekslagen fastställer folkbibliotekens uppdrag och kärnverksamhet i 
samhället. 

Lagen innebär att allmänheten avgiftsfritt ska få låna litteratur oavsett 
publiceringsform, det vill säga oavsett om den tillhandahålls i fYsisk form eller 
digitalt som till exempel e-böcker. 

Folkbibliotekens uppdrag är att: 
• vara tillgängliga för alla och anpassade till användamas behov 
• särskilt främja läsning och tillgång till litteratur 
• ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 

språkutveckling och stimulera till läsning 

Folkbiblioteken har ett särskilt ansvar för: 
• personer med funktionsnedsättning 
• personer med annat modersmål än svenska 
• nationella minoriteter 

Folkbiblioteken ska också främja kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

Vår biblioteksverksamhet 

Folkbibliotek 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken som består av 
huvudbiblioteket i Karlsborg samt två filialer i Mölltorp och Undenäs. 
Karlsborgs bibliotek har även uppdrag enligt avtal med barn- och 
utbildningsförvaltningen att agera skolbibliotek för kommunens högstadieskola. 
Viss ersättning erhålls för tjänsten. 

Biblioteket är en del av den demokratiska processen i samhället och ska vara 
tillgängligt för alla. Genom tillgång till litteratur och andra ruedieformer kan 
besökarna fritt skaffa information för grund till kunskaper och egna 
ställningstaganden. skönlitteraturen stimulerar fantasin och ger upplevelser samt 
nöje och avkoppling. Läsförståelsen övas och fortsatt läsvana stimuleras. 



skolbibliotek 

Barn- och utbildningsnämnden ansvara för skolbiblioteken. Utöver 
högstadieskolan där folkbiblioteket ombesörjer skolbiblioteksverksamheten 
finns tre F-6 skolor, varav en friskola. 

skolbiblioteken ska vara en integrerad del av utbildningsprocessen, stötta 
utvecklingen i läs- och skrivkunnigheten samt stimulera elevens fortsatta 
läsande. 

skolbibliotekens medier finns i avsedd lokal. skolbiblioteken är obemannade 
samt saknar biblioteksdatasystem för sökningar och lokalisering av medierna. 

Förändringar och utmaningar 

Förändringar i samhället påverkar naturligtvis biblioteken och får konsekvenser 
för inriktning och prioriteringar. Under de senaste åren har vi bland annat kunnat 
konstatera följande: 

• De sociala och kunskapsmässiga klyftorna ökar i Sverige. Bokläsning, 
biblioteksbesök och intemetanvändning är lägre bland lågutbildade än 
högutbildade. Ett flertal undersökningar visar att flickors och pojkars 
läsförmåga har försämrats. 

• Biblioteken använder en teknik som utvecklas i en allt snabbare takt. Digitala 
medietyper och nätbaserade tjänster utvecklas, människors beteende 
förändras och behoven av service ökar i takt med att möjligheterna ökar. 

• Ändrade levnadsvanor- fritidsaktiviteter och nya kultur- och medievanor 
leder till att fler aktörer gör anspråk på människors tid. Böcker kan köpas 
billigt på många ställen. Informationssökning via Internet, gör att man i dag 
inte längre är lika hänvisad till bibliotekets informationsresurser. 

Vision 

Biblioteksverksamheten i kommunen ska: 

• främja läsningen bland barn- och ungdomar 
• främja olika intressen och inriktningar 
• stimulera fantasi och kreativitet hos barn och ungdomar 
• garantera alla medborgares tillgång till all sorts samhällsinformation 
• underlätta utvecklingen av informationskompetens och datorkunskaper 
• vara en mötesplats för alla 



Inriktningsmål 

• öka utlånen till barn och ungdomar 
• spegla samhället genom att tillhandahålla och levandegöra aktuella händelser 

likväl som i historiskt perspektiv 
• erbjuda tjänster för medborgarens digitala delaktighet 
• säkerställa tillgängligheten för medborgama i hela kommunen dels genom 

det fysiska biblioteket men även genom digitala tjänster 
• erbjuda tjänster som underlättar för invånare med annat modersmål än 

svenska att erövra sitt nya språk, samt erbjuda litteratur på hemspråket 
• erbjuda invånarna nya litterära mötesplatser i samverkan med olika 

intressenter samt vid olika arrangemang i kommunen 
• säkerställa invånarnas tillgång till landets samlade biblioteksresurser genom 

regional och nationell samverkan 

Verksamhetsmål 

• minst 80 procent av barnen i åldern 6-14 år i kommunen har ett eget lånekort 
• alla barn i åldern 6 -14 år ska erbjudas 4 eller fler besök på kommunens 

bibliotek per år 
• anordna en publik aktivitet per månad under vår och höst på någon av 

kommunens bibliotek 
• i samverkan med skolan samordna en särskild läsfrämjande insats en gång 

per år 
• anordna genomgång av grundläggande datakunskaper minst 2 gånger per år 

samt erbjuda tjänsten "boka en personal" för specifika datafrågor löpande 
• anordna familjeaktivitet för personer med annat modersmål än svenska, där 

språket inte är avgörande för deltagande minst 4 gånger per år 
• erbjuda särskilt anpassad datorplats för personer med funktions-nedsättning, 

utrustad med extra stor skärm samt program för dyslektiker, extra förstoring 
samt talsyntes. Bibliotekets ska 

• erbjuda möjligheten att låna en Daisyspelare anpassad för uppspelning av 
talböcker 

• öka tillgängligheten av bibliotekets utbud genom skapa nya litterära 
mötesplatser; Molidens idrottsbibliotek, bokcafe på cafe Alvia, bokskåp 
utmed Göta kanal med början i Forsvik, sagostunder på Karlsborgs camping 



Nyckeltal 

Biblioteket vill verka för att skapa och stimulera läsvanor får barn och 
ungdomar. För att mäta hur läsfrämjande åtgärder faller ut vill vi ta fram och 
mäta följande nyckeltal: 

• Totalt utlån per invånare (2013 6,5 lån/invånare, 2015 7,0 lån/invånare) 
• Utlån gjorda av barn och ungdomar 6-14 år (2013 4,2 lån/barn och ungdom, 

2015 5,0 lån/barn och ungdom) 
• Utlån av barn- och ungdomslitteratur (2013 2,1 utlån, 2015 4,0 utlån) 

Uppföljning 

Verksamheten enligt planen utvärderas årligen. Dels genom årsberättelsen och 
dels genom dialog mellan verksamhet och nämnd. Verksamhetsmålen och 
nyckeltalen redovisas i kvartalsrapporter, i årsredovisningen och genom 
bibliotekets årliga utvärdering av sin verksamhetsplan. 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25 



Just�r:�ndt:S sign 

Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2015-05-05 

BUN § 75 Biblioteksplan 2015-2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna kultur- och 
fritidsförvaltningens utkast till biblioteksplan. 

Sammanfattning 

Sida 86 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar, KFN § 8 2015,att biblioteksplanen 
skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden. Remissvar ska vara 
kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2015-05-07 

Beslutsunderlag: 
Bilaga 3 KFN § 8, 2015 utkast "Biblioteksplan Karlsborgs kommun 2015-
2017" 

Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utdrug.'llx.>:ilyrlmndo.: 


