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Inledning
Kramfors kommuns biblioteksplan bestämmer riktningen för bibliotekets
verksamhet under de närmaste fyra åren. Planen omfattar folkbibliotek och
skolbibliotek. Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta planer för
biblioteket (Bibliotekslagen § 17)
Planen ligger till grund för bibliotekets årliga verksamhetsplan där strategier
för att nå målen beskrivs.
Avsnittet om skolbibliotek finns inte med i denna utgåva, utan färdigställs i
höst, i samband med att Kunskapsstegen revideras.
Områdena Läsa, Lära, Mötas är identiska med de team personalen arbetar i.
Lagar och styrande program
Bibliotekslagen (2013:801)
Skollagen (2010:800)
Kramfors kommuns värdegrund
Vi finns till för kunder, medborgare och andra intressenter
Alla människor har lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt
Alla människor kan och vill utvecklas, ta eget ansvar och vara delaktiga
Vi är stolta över vårt uppdrag, tar samhällsansvar och är professionella i vår yrkesutövning

Kramfors kommuns viljeinriktning
Jämställdhet, hållbarhet och kultur

Tid
Planen gäller 2016-2019
Ansvar
Barn- kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för biblioteken i Kramfors
kommun.
Bibliotekslagen reglerar verksamheten genom att fastställa uppdrag och
prioriteringar. Skollagen föreskriver att elever ska ha tillgång till
skolbibliotek.
Uppdrag
Paragraf 2 i Bibliotekslagen, ändamålsparagrafen, beskriver uppdraget:


Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.



Biblioteken i det allmänna bibilioteksväsendet ska främja litteraturens
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
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Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla.

Prioriterade grupper

Lagen slår fast att folkbiblioteken och skolbiblioteken ska prioritera:


Barn och ungdomar



Personer med funktionsnedsättning



Personer med annat modersmål än svenska



Nationella minoriteter.

Samarbete
Biblioteket har ett väl etablerat samarbete med övriga bibliotek i länet, både
med medialån och gemensamma utvecklingsprojekt. Samarbetet med
föreningar och studieförbund omfattar både program och regelbundna
aktiviteter, exempelvis Tala svenska och läsecirklar. Samarbetet med
kulturenheten och kulturskolan önskar vi fördjupa.
Organisation
Folk- och skolbiblioteksverksamheten har en gemensam organisation. 2015
övergick dock gymnasiebiblioteket till Ådalsskolans organisation. Fasta
bibliotek finns i Kramfors, Ullånger och Nordingrå. Bokbussen är navet i den
mobila verksamheten och Skolbibliotekscentralen svarar för
skolbiblioteksservice. På Högakustenskolan, Gudmundråskolan och
Ytterlännässkolan finns för tillfället bibliotek som på deltid bemannas med
bibliotekarie.
Biblioteket idag1
Ger bra och snabb service och har personal med bred kompetens. Bra
mediautbud, stor utlåning av barnböcker och gott samarbete med skolan om
läslust för barn. Biblioteken är välbesökta, inte minst bland nyanlända. Vi har
bra samarbete med föreningar och studieförbund. Bokbussen är väl etablerad i
kommunen.
Bibliotekets omfattande och ibland splittrade uppdrag kan leda till stress och
upplevelse av otillräcklighet hos personalen. Den tekniska och digitala
utvecklingen är snabb och kräver ständig kompetensutveckling.
Huvudbiblioteket har delvis slitna lokaler, och de är inte helt anpassade till
dagens biblioteksverksamhet. Tillgängligheten behöver ses över.

1

SWOT-analys april 2016, bibliotekets personal
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Utvecklingsområden 2
o Nytt mobilt biblioteksfordon och utveckling av den mobila
verksamheten. Skapa samarbete med olika parter i kommunen.
o Öka tillgängligheten med meröppet på biblioteket i Nordingrå och
Ullånger.
o Utveckling av programverksamhet och samarbete med andra aktörer.
o ”Medborgarservice”, där bland andra nyanlända kan få visst stöd och
hjälp, och där vi har tillgång till personer med olika språkkunskaper.
o Ett kulturhus skapas genom att huvudbiblioteket knyts samman med
bio, konsthall och café.
o Utveckla och fördjupa det läsfrämjande och språkstimulerande arbetet,
med inriktning på små barn och deras föräldrar.

Plan för folkbiblioteket
ÖVERGRIPANDE MÅL


”folkbiblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla och anpassad efter
användarnas behov”



Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och
kvalitet.
Bibliotekslagen § 6



Utveckla den mobila biblioteksverksamheten, med en ny
bokbil/bokbuss. Det mobila biblioteket ska särskilt fokusera på de
prioriterade grupperna och även hitta samarbetsformer med olika
parter.



Digitala tjänster ska tillhandahållas och utvecklas. Exempel hemsida,
SMS-tjänster och E-böcker,



Införa meröppna bibliotek i Ullånger och Nordingrå



Medborgarna i Kramfors kommun ska ha möjlighet att påverka
bibliotekets verksamhet.



Öppenhet, professionalism och utveckling ska prägla Kramfors
bibliotek

Nyckeltal:



2

En årlig enkät till medborgara med biblioteksfrågor.

SWOT-analys april 2016, bibliotekets personal
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LÄSA
”folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur”
Bibliotekslagen § 7

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov
och förutsättningar”
Biblioteksagen § 8

Mål



Väcka barns läslust och främja deras språkutveckling.



Främja läsning, med särskilt fokus på barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning samt personer med annat modersmål än svenska.



Erbjuda litteratur som präglas av allsidighet, kvalitet och användarnas
önskemål.

Nyckeltal



Barnen i Kramfors kommun ska få minst två gåvoböcker innan de fyllt
sex år.



Arrangera minst två författarprogram varje år.



Minst 50 % av bokanslaget ska användas till barn- och
ungdomsböcker.



Minst en gång per år ha särskild kampanj för att informera om
talböcker.

LÄRA
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
Bibliotekslagen § 7

Mål



Bidra till ett ökat användande av samhällets digitala tjänster.



Främja demokrati och yttrandefrihet genom att garantera fri tillgång
till information.



Stödja barn, unga och vuxna i deras lärande.
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Nyckeltal



Delta i de nationella kampanjerna för digital delaktighet två gånger per
år.



Erbjuda handledning i användning av digitala tjänster åtta gånger per
år

MÖTAS
Mål



Biblioteksrummet ska i möjligaste mån utvecklas och anpassas efter
besökarnas behov och verksamhetens innehåll och vara en trygg,
välkomnande och inspirerande miljö.



Utreda möjligheterna att knyta samman bibliotek, biograf, konsthall
och café och därmed skapa ett kulturhus.



Stärka och organisera stödet för nyanlända med ”medborgarservice”.



Programverksamhet för barn, unga och vuxna ska arrangeras, i egen
regi, eller genom samarbete med andra.

Nyckeltal



Minst fem aktiviteter för barn anordnas varje termin.

Skolbiblioteksplan
Kunskapsstegen, som är biblioteket och skolans gemensamma plan för läslust
och informationskompetens, ska revideras under hösten 2016. I anslutning till
den så ska även skolbiblioteksplanen fastställas under hösten 2016.

Uppföljning
Biblioteksplanen gäller till och med 2019-12-31. Planen ska följas upp
årligen.

