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1. Inledning
Perstorp fick sin första biblioteksplan 2010, en plan som var aktuell till och med 2013. Efter
en utvärdering av den är det nu dags för en ny plan som delvis bygger på den förra, men som
också blickar framåt mot nya utmaningar.
Vi lever i en värld som är i konstant och ofta mycket snabb förändring, förhållanden som gör
att det är svårt att veta hur en verksamhet kommer att se ut och vilka behov den kan tänkas
ha om några år. Biblioteken speglar det som sker i samhället för övrigt, och kommer med
största sannolikhet att inom de närmaste åren fortsätta att erbjuda en blandning av
traditionell biblioteksservice som bokutlån, hjälp med informationssökning och
kulturaktiviteter, men också att i allt högre grad arbeta med till exempel integrationsfrågor
och användande av olika former av informationsteknik.
I Perstorps biblioteksplan för 2016 - 2019 har vi valt ut några utvecklingsområden som vi
speciellt vill uppmärksamma. Några av dessa områden är alltid aktuella och behöver alltid
arbetas med, områden som också regleras i bibliotekslagen. Andra är uppkomna ur den nya
situation som många kommuner står inför med en stor inflyttning på kort tid, och därmed
ett större tryck på biblioteket och dess tjänster.

Perstorp 2015-12-14
Annica Sankilampi, biblioteks- och kulturchef
Marie Peterson Sjövik, bibliotekarie
Biblioteksplanen är antagen av Perstorps kultur- och fritidsnämnd 2015-12-14.
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2. Biblioteksplanen – Omfattning, uppföljning och utvärdering
Biblioteksplanen är ett styrdokument för alla som arbetar med folk- eller
skolbiblioteksverksamheten i Perstorp. Den utgör en övergripande utvecklingsplan för
verksamheten vid Perstorps bibliotek, och avses vara ett levande dokument som ska följas
upp och utvärderas kontinuerligt.
I samband med det årliga bokslutet görs en samlad utvärdering av verksamheten som
relateras till biblioteksplanen. En omfattande statistik görs över biblioteksverksamheten med
uppgifter om exempelvis utlåning, besöksantal och antal genomförda arrangemang. Med
jämna mellanrum genomförs enkätundersökningar bland bibliotekets besökare och
låntagare. Enkäten utgör en kontroll av hur besökare och låntagare uppfattar bibliotekets
utbud, tjänster och service och blir en viktig indikator för hur väl biblioteksplanen fungerar.
Fyra år efter det att biblioteksplanen antagits genomförs en större sammanställning och
utvärdering av biblioteksplanen. I samband med detta uppdateras och revideras planen i
enlighet med den situation som då råder.
Bibliotekschefen är ansvarig för att utvärdering och uppföljning sker enligt biblioteksplanen.

2.1 Gemensam biblioteksplan för Skåne Nordväst
Biblioteken inom Skåne Nordväst ska gemensamt utveckla ett samarbete som ger styrka och
energi till såväl daglig verksamhet som till det övergripande strategiska utvecklingsarbetet.
Ett väl utvecklat samarbete ger verksamheterna en möjlighet till framkantsplacering när det
gäller bibliotekens framtida funktion och därmed en möjlighet att även fungera som
inspirationskälla för andra.
Skåne Nordväst och dess biblioteksverksamhet skapar framtidens bibliotek och är
medspelare i samhällsutvecklingen. Viktiga dimensioner bevaras samtidigt som utrymme ges
för nya influenser, det positiva varumärket hålls vitalt och nya funktioner etableras.
Biblioteken inom Skåne Nordväst ska utarbeta former för att









i samverkan med civilsamhälle och näringsliv utveckla innovativa obeprövade lösningar för
nya biblioteksarenor
stärka biblioteket som mötesplats till att motsvara samtidens behov av mångfunktionell plats
utveckla det digitala biblioteket med den gemensamma webbsidan som främsta verktyg
optimera resursanvändningen för medieförsörjning gällande såväl digitalt som tryckt
material
förmedla det skrivna ordet via konstnärliga uttrycksformer och digitala lösningar
nyttja kraften i den neutrala plats som biblioteket utgör och medvetet använda medie-,
teknik- och evenemangsutbud som verktyg för integration och lika villkor
kompetensutveckla i linje med det strategiska och visionära arbete som pågår
omvärldsbevaka skeenden inom informations- och biblioteksområdet
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3. Perstorp – den lilla kommunen med de stora möjligheterna
3.1 Kommunen
Perstorp är en bruksort. Med ca 7000 invånare är Perstorp Skånes minsta kommun.
I kommunens vision, ”Perstorp år 2030”, satsar man på utbildning, hälsa, bra boende,
miljömedvetenhet och det nära samtalet mellan politiker och medborgare. Ledorden
”Service, Engagemang och Bemötande” ska prägla alla delar av kommunens verksamhet.

3.2 Biblioteksverksamheten
Biblioteken i Perstorp utgörs av kommunbiblioteket och skolbibliotek på fyra skolenheter.
Det finns inga filialbibliotek, däremot ansvarar biblioteket för driften av tre
arbetsplatsbibliotek på orten. Boken kommer-verksamhet finns också för den som inte själv
har möjlighet att ta sig till biblioteket.
Kommunbiblioteket har ett sammanlagt öppethållande på 43 timmar i veckan och 35 timmar
i veckan under sommaren. Fem Internetanslutna datorer finns tillgängliga för allmänheten,
och wifi finns sedan mars 2015. I bibliotekets nedre plan finns hörsalen som används som
samlingslokal och konsthall.
I dagsläget arbetar sex personer fördelat på 2,75 bibliotekarietjänster och 2, 0
assistenttjänster. Två av personalen arbetar med tydlig profilering mot barn- och
ungdomsverksamheten, både på huvudbiblioteket och i skolbiblioteken.
Fortfarande ligger tonvikten på tryckta medier, men utlåningen av digitala medier som CDböcker och DVD-filmer ökar. Biblioteket erbjuder också utlåning av e-medier via Skåne
nordvästbibliotekens webbplats och Mediejukeboxen.
Det politiska ansvaret för kulturverksamheten, i vilken biblioteket ingår, ligger hos Kulturoch fritidsnämnden
Biblioteket arrangerar flera kulturaktiviteter, både egna program och med externa aktörer.

3.3 Skolbiblioteken
Skolbibliotek finns på fyra skolor i kommunen och huvudbibliotekets personal ansvarar för
driften av två av dessa. Skolbiblioteken har egen budget. På två av skolorna finns för
närvarande två, av skolan anställda, assistenter. Skolbiblioteken regleras i skollagen som
säger att elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

3.4 Samverkan
Perstorps bibliotek samarbetar genom fjärrlån och dokumentleveranser med bibliotek i
övriga Skåne och över hela Sverige, och på lokal nivå finns idag samarbeten med bland annat
hemtjänsten för Boken kommer-verksamhet, arbetsgivare och fackföreningar för
arbetsplatsbibliotek, Familjens hus för ”Barnens första bok”, och studieförbunden för
programverksamhet och evenemang.
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Sedan mars 2012 ingår biblioteket i Perstorp i ett delregionalt samarbete med biblioteken i
Skåne Nordväst. Detta innebär bland annat ett gemensamt biblioteksdatasystem,
medietransporter mellan biblioteken i SKNV och övriga Skåne, personalutbildningar, och
möjligheter att dela på kostnader vid större gemensamma inköp.
Biblioteket söker kontinuerligt nya samarbetspartners som en av många möjligheter att
utveckla verksamheten på olika sätt.
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4. Uppdraget
Biblioteksverksamheten i Perstorps kommun utgår ifrån ett antal nationella, internationella
och lokala styrdokument. Folk- och skolbibliotek styrs av bibliotekslagen, SFS 2013:801 som
bland annat säger att ”varje kommun ska ha folkbibliotek” och att ”Folkbiblioteken ska vara
tillgängliga för alla”.
Biblioteken ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling” och ”främja litteraturens
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt”.
Bibliotekslagen säger också att utlåningen av litteratur på biblioteken ska vara avgiftsfri, och
att det i grundskolan och gymnasieskolan skall finnas lämpligt fördelade skolbibliotek.
Biblioteken ska vara tillgängliga för alla medborgare, och biblioteken har ett speciellt ansvar
gentemot personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska,
och andra minoritetsgrupper i samhället.
Barn och ungdomar är också en prioriterad målgrupp, och biblioteken ska arbeta aktivt med
att stimulera barn och ungdomars språkutveckling och läsning, och att erbjuda möjligheter
att delta i olika kulturaktiviteter.
Unescos folkbiblioteksmanifest understryker att folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum
utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, självständiga ställningstaganden och
kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. En förutsättning för
välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och
därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet, är att ha fri och obegränsad tillgång till kunskap,
tankar, kultur och information.
Biblioteksplanen för Perstorps kommun relateras till ovanstående nationella och
internationella styrdokument men även till de av kommunfullmäktige antagna övergripande
mål mot vilka Perstorps kommun skall sträva. I synnerhet de mål som talar om att öka
kommunens attraktivitet som boendekommun är relevanta för biblioteket, liksom de mål
som handlar om att sikta mot att bli kommunen med landets bästa service och bemötande.
Det är viktigt att biblioteket följer utvecklingen av informationsteknik och förändrade medieoch informationsvanor, och det är lika viktigt att utveckling och anpassning sker med
utgångspunkt i folkbibliotekets välgrundade idétradition - tillgång till kunskap, kultur,
upplysning och information för alla.
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5. Utvecklingsområden
5.1 Medier och informationstjänster
Perstorps biblioteks användare ska kunna välja ur ett rikt utbud av medier i olika format. På
hyllorna ska de kunna hitta både det väntade, och överraskas av det oväntade. Snabb
leverans av efterfrågade medier ska ha hög prioritet. Bibliotekets uppdrag innefattar även
att hjälpa människor att så snabbt som möjligt söka fram, värdera, sammanställa och
leverera relevant information inom det ämne som efterfrågats.
Bibliotekets uppdrag att främja lärande, upplysning och bildning innebär att biblioteket ska
erbjuda facklitteratur som fördjupar, breddar och problematiserar som ett komplement och
alternativ till de snabba svar som kan sökas fram via Internet. Ett brett utbud av
skönlitteratur för olika smakriktningar och åldrar ska finnas för att stimulera till vidare
läsning.
Ny teknik ger fler läsmöjligheter och därmed läsmöjligheter för fler! Film, ljudböcker, DAISY
och e-medier får allt större spridning och har blivit en naturlig del av mediebeståndet.
Biblioteket ska fortsätta att vara öppet för att med olika tekniska hjälpmedel främja läsning
och informationssökning. Biblioteket ska också arbeta för att minska de digitala klyftorna i
samhället.

5.2 Tillgänglighet
Biblioteket är ett viktigt offentligt rum som ska bjuda in individer utan att ställa särskilda
krav. Det ska vara tillåtet att bara vara där, sitta en stund, umgås, studera eller läsa en
tidning. Perstorps bibliotek kan också nås via Bibliotek Skåne Nordväst gemensamma
webbsida. Målet är att alla ska känna sig välkomna till biblioteket oavsett hur man väljer att
besöka det.
Under hösten 2015 kommer Bibliotek Skåne Nordväst gemensamma webbsida, Arena, att
byta utseende och bli responsiv, det vill säga att den blir anpassad till surfplattor och
mobiltelefoner. Webbsidan erbjuder många olika möjligheter för kunden, bland annat att
reservera medier, att låna om medier man har hemma, att söka i bibliotekskatalogen, ladda
ner e-medier, använda databaser och låna språkkurser.
5.2.1 Bibliotekslokalerna
För att biblioteket ska bli det öppna och tillåtande offentliga rum där alla människor är
välkomna att mötas, är det viktigt att lokalerna är inbjudande, stimulerande och
ändamålsenliga. Biblioteket har ett perfekt läge mitt i centrum och är lätt att komma till. Två
våningsplan är tillgängliga för besökare.
Eftersom biblioteket hyser många aktiviteter och är lika mycket kulturhus som en plats för
läsning och studier, blir kraven på flexibilitet stora.
Under våren 2015 installerades WIFI i biblioteket, och i samband med detta har biblioteket
fått fler kunder som vill sitta och arbeta med sina egna datorer, mobiltelefoner och
surfplattor. Detta har resulterat i ett behov av fler mer avskilda sitt- och läsplatser, vilket det
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i dagsläget är svårt att erbjuda. Även barn och ungdomar har i större utsträckning börjat
söka sig till biblioteket för att umgås och använda internet.
En annan utmaning för framtiden är införandet av RFID vilket ger låntagare möjlighet till
självbetjäning. Tanken är att Perstorpsborna om några år ska kunna besöka sitt bibliotek
även när lokalerna inte är bemannade, att biblioteket blir så kallat meröppet. Detta kräver
viss ombyggnation och en del investeringar i form av utlåningsstation och larmbågar.
5.2.2 Uppsökande verksamhet
Uppsökande verksamhet har alltid varit en viktig del i bibliotekens arbete med att främja
intresse för läsning och berättelser. För att kunna fullgöra detta uppdrag bör
biblioteksverksamheten i Perstorp inte betraktas som enbart knuten till de fysiska
bibliotekslokalerna utan i högre grad finnas där människor befinner sig.
Arbetsplatsbibliotek är en beprövad uppsökande metod som riktar sig till nya läsare, och
denna verksamhet kommer fortsatt att prioriteras. Boken Kommer är också en viktig metod
för uppsökande arbete som bör prioriteras och utvecklas för att kunna nå ännu fler
människor än vad som är fallet idag. Den bidrar till att många äldre som kanske har svårt att
lämna sin bostad kan få en förbättrad livskvalitet genom möjlighet att få tillgång till
boktransport till sitt hem. Biblioteket har som ambition att synas mer i lokalsamhället och
man arbetar kontinuerligt med att utöka det uppsökande arbetet genom samverkan med
förskolor, föreningar, institutioner, kommunala förvaltningar och andra organisationer.

5.3 Fokusgrupper
5.3.1 Barn och unga
Läsning av skönlitteratur förmedlar insikt och förståelse för människors olika
livssituationer och behov, likaväl som tillfällen till upplevelser och förströelse. Kultur har
kraften att stimulera fantasin och öppna sinnet hos varje människa. Den bidrar till den
personliga utvecklingen, och det är viktigt att lusten att läsa grundläggs tidigt. Bibliotekens
läsfrämjande arbete är viktigt för att väcka lust och inspiration för läsning. Det är under de
första levnadsåren som barn lär sig att hantera ett eget språk, och det är viktigt att barns och
ungdomars lust att skriva och läsa bejakas och uppmuntras.
Biblioteket ska arbeta för att tidigt fånga upp och stimulera och främja barn och ungas
intresse för berättelser, läsande och kultur, därför bör biblioteket vinnlägga sig om tidiga
kontakter med barn och deras vuxna. Barn- och ungdomsverksamheten i biblioteket ska vara
omfattande, kreativ och stimulerande, och kulturarrangemang för barn ska vara en naturlig
del i arbetet.
Ett allsidigt och för målgruppen avpassat medieurval och anpassade kulturella och kreativa
arrangemang ska finnas i utbudet för barn och ungdomar.
5.3.2 Funktionshindrade
Bibliotekets personal strävar efter att göra biblioteket tillgängligt på bästa sätt möjligt för
alla besökare. Lokalerna ses över regelbundet för att så långt som möjligt kunna tillgodose
de behov som kan finnas för den som har funktionshinder. De som har behov av
specialanpassade medier har tillgång till bland annat lättlästa böcker, böcker med extra stor
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stil och möjlighet att själv - eller med hjälp från bibliotekets personal - ladda ner och bränna
så kallade DAISY-böcker. Den som har funktionsnedsättning ska kunna känna sig lika hemma
på biblioteket som alla andra besökare.
5.3.3 Nya svenskar, flyktingar och andra minoritetsgrupper
Biblioteket har många uppdrag och ett av dem är att bidra till att människor från andra
länder på olika sätt får hjälp med sin integrering i det svenska samhället. Redan nu kan man
märka ett växande behov av fler medier för inlärning av svenska språket. Perstorps bibliotek
arrangerar i samarbete med Röda korset ett språkcafé för samtalsträning.
Biblioteket ska också ha ett basbestånd av böcker på andra språk än svenska för den som
önskar läsa på sitt hemspråk, och biblioteket ska hjälpa till att låna in sådan litteratur om inte
det egna beståndet räcker till.
Biblioteket ska också i enlighet med bibliotekslagen ge särskilt stöd till de svenska
minoritetsgrupperna.

5.4 Läsfrämjande
Att kunna läsa och skriva ses som något självklart och nödvändigt i dagens medie- och
teknikstyrda värld. Läsande öppnar upp förmågan att skapa egna inre bilder och ta till sig ny
kunskap. Ändå finns det många individer och grupper i samhället som har svårt med både
läsning och skrivande. Biblioteket arbetar aktivt med att på olika sätt erbjuda hjälp och
medier avpassade för dessa grupper. Idag finns många lättlästa böcker både för unga och
vuxna, och böcker att lyssna på som är inlästa i olika format.
Det är också viktigt att på olika sätt visa fram alla de fantastiska berättelser som finns, och
att locka till lust att läsa och ta del av berättelser i olika former. Detta görs bland annat
genom riktade bokprat och läsecirklar. Ett exempel på en läsfrämjande verksamhet som
bedrivs av biblioteket är Lästrappan – ett årligen återkommande arbete som spänner över
alla årskurser för att stimulera läsning och skrivande.
Biblioteket ska bedriva läsfrämjande arbete både i och utanför bibliotekslokalen. Aktivt
arbete med förmedling av berättelser bör ges hög prioritet. Kreativt arbete med olika
berättelsebärande medier som böcker, film, musik och teater kan användas för att stimulera,
fördjupa och vidga människors upplevelser av berättelser och läsning.

5.5 Arrangemang och programverksamhet
Biblioteket arrangerar både i egen regi och i samarbete med andra aktörer olika former av
kulturaktiviteter för både barn och vuxna, till exempel föredragskvällar, filmvisningar,
författarbesök och musiktillställningar. Det är önskvärt att även i framtiden kunna erbjuda
fler och varierade högklassiga kulturupplevelser.
Biblioteket ansvarar för att arrangera konstutställningar i konsthallen på nedre plan och
mindre utställningar uppe i biblioteket. Utställningarna ska vara varierade och belysa olika
konstnärliga uttryck. Konsthallen ska visa upp verk av både lokala och icke-lokala konstnärer.
Marknadsföring och exponering av utställningsverksamheten ska utvecklas för att öka
besöksantalet i Konsthallen och till arrangemangen.
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Under 2015 startade en så kallad kulturgaranti för alla skolbarn i Perstorp. Det är ett
samarbete mellan biblioteket, förskolorna och skolorna som ska säkerställa att alla barn får
någon form av kulturupplevelse i varje årskurs.

5.6 Bibliotekspersonalen
5.6.1 Bemötande och service
Perstorps kommuns ledord är Service, Engagemang och Bemötande. Biblioteket ska som alla
andra verksamheter i kommunen sträva mot att i all kontakt med medborgare och kunder
leva upp till de orden. Den som besöker biblioteket ska alltid kunna förvänta sig ett vänligt
och engagerat bemötande, och att få så god service som det är rimligt möjligt av bibliotekets
personal. Personalen ska kontinuerligt jobba för att hålla en hög grad av service gentemot
besökarna.
5.6.2 Personalens kompetens
Det som sker ute i samhället speglas ofta i bibliotekens verksamheter. Perstorps bibliotek är
inget undantag. Med en liten personalstyrka om sex personer av vilka de flesta jobbar deltid,
ska biblioteket kunna erbjuda Perstorpsborna samma grundutbud som på större bibliotek i
landet.
För att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt på bibliotekets tjänster och utbud, och för att
kunna hålla sig à jour med det som händer inom biblioteksvärlden, är det extra viktigt att
personalen har möjlighet att kontinuerligt vidareutbilda sig både inom biblioteksspecifika
områden, inom it och annan teknologi, och i bemötande och service. Region Skåne och
Bibliotek Skåne Nordväst arrangerar löpande olika typer av utbildningar för
bibliotekspersonal.
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6. Utmaningar och behov
I en värld som befinner sig i ständig förändring kan det vara svårt att veta vilka behov som
kan komma att behöva tillgodoses. Med utgångspunkt i det som händer i skrivande stund
kan vi ändå peka på förhållanden som med största sannolikhet behöver åtgärdas inom de
närmaste åren.

6.1 Utökande av personalresurser
Perstorps bibliotek har många uppdrag som ska skötas med en liten personalstyrka.
Ambitionen hos personalen är alltid att utvecklas och bredda sin kompetens för att göra ett
gott arbete, och det finns ett starkt önskemål om att nå ut mer i samhället och utveckla olika
delar av bibliotekets verksamhet gentemot olika grupper. För att kunna synas mer på skolor,
köra hem fler Boken Kommer böcker till behövande, arbeta mer med uppgifter som stärker
integrering, och fördjupa och bredda bibliotekets många aktiviteter - inte minst för barn- och
ungdomar - behövs det mer personal.

6.2 Förändring/ombyggnad av bibliotekslokalerna
Perstorps biblioteks lokaler har under lång tid varit funktionella och räckt till för den
verksamhet som bedrivits. Under senare år har behoven gradvis förändrats – fler och fler
besökare vill använda egen medhavd teknik i form av till exempel surfplattor och
mobiltelefoner, många vill kunna sitta i lugn och ro och studera, medan andra vill kunna
samtala, spela spel och vistas mer fritt i biblioteket. Barns och vuxnas behov stämmer inte
heller alltid överens, och det har blivit mer och mer tydligt att en ombyggnation eller
omflyttning i bibliotekslokalerna kommer att behövas för att alla verksamheter ska få plats,
och för att de olika besöksgrupperna fortsättningsvis ska kunna trivas på biblioteket.

6.3 Meröppet bibliotek och RFID
Allt fler människor vill kunna ha tillgång till bibliotekslokalerna så att de kan studera,
använda datorer och läsa tidningen med mera, även när biblioteket inte är bemannat. I
Perstorp finns inte så många lokaler som är öppna för allmänheten på udda tider, och
behovet har ökat markant under senare år. Det finns en uttalad önskan både från
kommuninnevånare och biblioteket att lokalerna ska kunna hållas öppna även på kvällar och
helger, och redan nu börjar biblioteket planera för att kunna bli så kallat ”meröppet” inom
några år. För att detta ska fungera behöver man bland annat investera i teknisk utrustning
och viss ombyggnad av lokalerna.
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Styrdokument

 Bibliotekslagen SFS 2013:801
http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/

 Skollagen SFS 2010:800 kap 2, §36
 Regional kulturplan för Skåne 2016 – 2019
http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regionalkulturplan-for-skane-2016-2019/
 Gemensam biblioteksplan för Skåne Nordväst
 Perstorp år 2030 : Vision för Perstorps kommun
http://www.perstorp.se/download/18.4f43221439f344f20630/1395043582619
/Perstorp+%C3%A5r+2030.pdf

 UNESCOs Folkbiblioteksmanifest
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/08/Folk-ochSkolbibloteksmanifestet-Nr-2-2000.pdf

 FNs Barnkonvention
https://unicef.se/barnkonventionen
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