
    Biblioteksplan 



Bibliotekets roll

Biblioteket spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Det är fritt för alla att besöka och en mö-
tesplats utan krav. Biblioteket verkar för att ge alla lika möjligheter genom att erbjuda datorer, nätverk, 
kompletterande teknik och stöd i hanteringen ; fri tillgång till information och support i informations-
sökning ; litteratur för lärande och lustläsning. 

Vision och värdeord för Hultsfreds kommun

Du syns och hörs i Hultsfred! 
Antagna värdeord: Handlingskraft – Nyskapande – Attraktionskraft – Upplevelse och rekreation – 
Stolthet – Jämställdhet och tolerans. Begrepp som också gäller för bibliotekens verksamhet.

I ”Låna dig rik” – kampanjen enades sydostregionens bibliotek om att begreppen lyhörd, kreativ, 
kompetent och engagerad ska genomsyra allt arbete på biblioteken. Och att de ska fungera som      
informations-, kultur- och kunskapscentra.

Biblioteksenheten nuläge 2015

Biblioteksverksamheten tillhör Kultur och fritid organisatoriskt.
Hultsfreds bibliotek är ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek
Virserums bibliotek är vår enda filial.
Biblioteksbussturer går till Mörlunda, Rosenfors, Målilla, Järnforsen, Silverdalen och Vena. Tjänsten 
köps från Oskarshamns kommun.
Skolbibliotek finns i Mörlunda, Målilla, Järnforsen, Silverdalen och Vena. 
Albäckskolans bibliotek omorganiseras hösten 2015 och delar av beståndet flyttas till huvudbibliote-
ket. 
Barn och utbildningsförvaltningen ansvarar för att utrustade skolbibliotekslokaler finns. Verksamhe-
ten bedrivs med folkbibliotekets personal.
Personal för kommun- och skolbibliotek är 10 anställda på 9 heltidstjänster.
Lindblomskolan har eget mindre bibliotek med egen personal och medieanslag.
Huvudbibliotek, filial och 5 skolbibliotek har sina medier registrerade i en gemensam katalog biblio-
tek.hultsfred.se 



MÅL

Vi skapar ett välutrustat och välkomnande bibliotek för alla
Minst 95% av besökare/låntagare ska vara nöjda eller mycket nöjda med vår service (mål styrmo-
dellen)

Ny nationell bibliotekslag antogs 2013 (2013:801). I lagen anges att kommuner ska anta biblioteks-
planer för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Här följer några av lagens paragrafer och våra planer för att uppfylla dess intentioner:

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveck-
ling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverk-
samhet ska finnas tillgänglig för alla.

”Demokratisk samhällsutveckling”

Biblioteket ska:
• värna om yttrandefrihet och tolerans och stå oberoende politiskt och religiöst 
• stödja individen i IT-användning genom enskild handledning och genom att delta i folkbil- 
 dande kampanjer 
• ha god tillgång till publika datorer och trådlöst nätverk
• underlätta möten mellan människor från olika kulturer i samverkan med 
 Migrationsverket och andra organisationer
• uppmuntra invånare att använda biblioteket för att visa sitt skapande i form av hantverk,  
 konstnärlig aktivitet eller framträdanden (mål styrmodellen)
• ge invånarna möjlighet att lämna inköpsförslag och på så sätt påverka bibliotekets innehåll 

”Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, ut-
bildning och forskning”

Biblioteket ska:
• underlätta för studerande på alla nivåer genom inköp eller fjärrlån av efterfrågad litteratur
• erbjuda ett varierat litteraturbestånd, från det dagsaktuella till klassikerna
• ta emot Kulturrådets distributionsstödda titlar 4 gånger/år och presentera utbudet
• sträva efter ha medier i flera format efter individens behov
• ordna evenemang där läsare och litteratur möts



”Kulturell verksamhet i övrigt”

Biblioteket ska:
• komplettera sin verksamhet med evenemang, föreläsningar och utställningar för att inspirera   
 besökarna. Ett levande bibliotek ska överraska och bjuda på nya upplevelser.

Planering sker i samverkan med kommunens kultursekreterare. 

4 § Biblioteken i 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.

”Biblioteksservice till personer med särskilda behov”

Biblioteket ska:
• hålla ett tillräckligt bestånd av LL-böcker ; Stor stil ; talböcker på Daisy ; bok med mp3, cd eller  
 Daisy ; taktila böcker
• låna ut Daisyspelare under max 6 månader till den som har behov och vill prova tekniken
• erbjuda höj- och sänkbara datorplatser i Hultsfred och i Virserum
• introducera nedladdning från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier).i samverkan med   
 skolans specialpedagoger.
• ge boken-kommer-service till personer med funktionsnedsättning, äldre och långtidssjuka   
 som inte kan besöka biblioteket
• besöka gruppboende och äldreboende för läsinspiration och bokdepositioner
• mäta antalet utlån för dessa specialmedier i årlig statistik
• Arenasidan anpassas till EU-direktiv för tillgänglighet

Vi samverkar med socialförvaltningens enhet för vård och omsorg och Frivilligsamordnare för att nå 
ut till målgrupperna som inte kan besöka oss.

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna
särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska, bland annat
genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska
3. lättläst svenska.



”Minoriteter och främmande språk”

I kommunen finns många invandradrare och asylsökande med andra modersmål än svenska. Det 
ställer krav på ett mångspråkigt utbud av litteratur i biblioteket

Biblioteket ska: 

• hålla ett eget bestånd av ofta efterfrågad skön- och facklitteraur på våra ”invandrarspråk” .
• låna in depositioner på vissa språk för att ge ett tillräckligt varierat utbud
• erbjuda ett rikt bestånd av litteratur på lätt svenska och prioritera kombinerat material dvs   
 text, ljud, bild
• erbjuda litteratur på nationella minoritetsspråk om målgruppen finns representerad i 
 kommunen
• ordna sagoläsning på främmande språk 

Folkbiblioteket

Varje kommun ska ha folkbibliotek som är tillgängligt för alla och erbjuda medier efter användarens 
behov. Utbudet av medier ska vara allsidigt och präglas av kvalitet.
Lån ur det egna beståndet ska vara avgiftsfria.

8 § 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.

”Barn och unga”

Alla barn från 6-år kan få eget lånekort vid klassbesök eller vid besök med förälder. Vi ska erbjuda bib-
lioteksmiljöer som är lockande och välkomnande och ta hänsyn till barns och ungas synpunkter.

Biblioteket ska:

• hålla sagostunder på biblioteken 
• informera föräldrar via BVC och lämna gåvobok till 1-åringar vid biblioteksbesök
• förskolegrupper är välkomna till närmaste skol- eller folkbibliotek
• erbjuda boklådor till förskolor som ligger för långt från biblioteket
• skapa och underhålla läshörnor på fritidsgårdarna i Virserum, Målilla och Hultsfred
• genomföra läsprojekt 
• möta barns och ungas önskemål om bokinköp och utformning av biblioteks-rummet
• genomföra Lässurr (författarbesök + bokgåva) för alla kommunens 6-åringar
• anordna författarbesök för årskurs 2, 5 och 7 i samarbete med skolor och kulturverksamhet



Skolbiblioteksverksamhet

Skollagen 2010 § 36
”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymna-
siesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.”

Skolor som inte har tillgång till folkbibliotek inom gångavstånd ska ha ett eget skol-bibliotek. Barn 
och utbildningsförvaltningen ansvarar för lokaler och utrustning för skolbiblioteken.

Folkbibliotek och skola ska tillsammans arbeta för att stimulera elevernas läslust och läsutveckling 
samt ge grunder i informationssökning och källkritik. Bibliotekspersonal ska medverka i läsprojekt.
Arbetsplaner tas fram för grundskolan och gymnasiet.

Folkbibliotek och skola ska båda budgetera medel för inköp av medier.

Medieanslaget ska vara baserat på antalet elever men särskild hänsyn ska tas till de små skolor som 
på grund av litet antal elever kan få ett alltför begränsat bestånd med modellen kronor/elev.

Varje skolbibliotek ska ha sökdator med självutlåning för eleverna. 

Folkbiblioteket ansöker varje år om Kulturrådets bidrag för ”Inköp av litteratur för barn och unga”. 
Bidraget förutsätter samverkan mellan skola och bibliotek.

Författarbesök ordnas enligt Kulturplan i samarbete med kultursekreterare, bibliotekarier och skolans 
kulturgrupp.
Friskolan Prolympia i Virserum har tillgång till närliggande filials folkbibliotekstjänster. 
Service utöver folkbibliotekets uppdrag bekostas av Prolympia.

Regional samverkan

Regionalt bibliotekssamarbete och utveckling bedrivs inom region sydost – Blekinge, Kronobergs och 
Kalmar län. Alla folkbiblioteken i området har gemensam fjärrlånepolicy, transportorganisation och 
samsökningssidor. 

Regional utvecklingsstrategi, Kalmar län (RUS) 2012-2020
”Bibliotek, studieförbund och folkhögskolor har en stor betydelse för att stärka folkhälsan, öka del-
aktigheten och engagemanget i samhället, höja och utjämna bildnings- och utbildningsnivån samt 
underlätta ungas etablering i arbetslivet.”

Biblioteksplan för regional biblioteksutveckling utarbetas under 2015.

Uppföljning

Biblioteksplanen antagen av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Biblioteksplanen revideras vart tredje år.


