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Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014 -2018

Bakgrund och syfte
Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en
biblioteksplan för den samlade kommunala biblioteksverksamheten. Innehållet i denna plan gäller
Strömstads stadsbibliotek, gymnasie- och grundskolebiblioteken. Alla invånare i kommunen skall
ha fri tillgång till biblioteksverksamhet i överensstämmelse med bibliotekslag och skollag.
Folkbibliotekens huvudsakliga uppdrag är att:

 erbjuda ett publikt vardagsrum
 förmedla litteratur och främja läsning
 fungera som kunskaps- och informationsplats
 erbjuda utställningar och programverksamhet
 vara en plats för kreativitet och medskapande för alla
 skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet, personlig utveckling och bildning
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Skolbibliotekens huvudsakliga uppdrag är att:
 arbeta läsfrämjande
 vara en resurs för elevernas lärande och kunskapsutveckling under deras skolgång

Verksamhet
Biblioteksverksamheten ska präglas av generösa öppettider, inbjudande miljö, ett professionellt
bemötande från personal, samt av Barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska helhetsidé:
”Lärande och utveckling genom TRYGGHET, glädje, lust och engagemang”
Huvudbiblioteket är en mötesplats för kommunens invånare och alla som tillfälligt besöker
kommunen. Skolbiblioteken är öppna för alla elever på skolorna men är inte öppna för
allmänheten. I övrigt gäller samma grundvillkor som för huvudbiblioteket. Folk-biblioteket och
skolbiblioteken har delvis olika uppdrag varför en särskild plan för skolbiblioteken bör upprättas.
Fri tillgång till information är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle och
biblioteket är en plats där alla medborgare ska kunna orientera sig om aktuell samhällsdebatt och
hitta relevant information. Informationen ska tillhandahållas och anpassas efter användarnas
behov. Datorer, digitala tjänster som databaser och Internet ska finnas fritt tillgängligt i
biblioteket. Tekniken ska vara av yppersta kvalitet. En väl utvecklad webbsida med länkar till
andra relevanta sidor skall finnas.
Verksamheten ska ha ett varierat mediebestånd av hög kvalitet och litteratur ska också finnas på
de språk som finns representerade bland kommunens invånare.
Det livslånga lärandet
Biblioteket ska inspirera till läsning men även erbjuda andra former av kulturupplevelser. Att
främja läsning och samtal om läsning och arbeta uppsökande, framförallt till förskolor och skolor,
utan begränsningar i geografiskt läge, bidrar till ökad läsförståelse och vilket i sin tur ger bättre
resultat i skolarbetet och i livet.
Biblioteket ska vara ett stöd i det livslånga lärandet genom samverkan med aktörer inom och
utom kommunen. Genom fjärrlån och samverkan med andra folk- och högskolebibliotek ska
studerandes behov av litteratur tillgodoses. Särskild vikt ska läggas vid service till låntagare med
särskilda behov och de som av olika skäl inte kan komma till biblioteket.
Skolbibliotek
Skolbibliotek
Alla elever i kommunens skolor ska ha tillgång till skolbibliotek som en resurs för sitt lärande och
stödja deras kunskapsutveckling. Skolbiblioteket ska vara en integrerad del i skolans undervisning
och vara en stimulerande plats där utbildade bibliotekarier hjälper eleven att utveckla sin läs‐ och
skrivförmåga, men också att ge eleven verktyg för att hantera och kritiskt granska information
och texter. Om inte alla skolor kan ha ett eget bibliotek ska andra lösningar ges. Bokbuss kan vara
en sådan, skolbibliotekscentral en annan.
Samverkan
Samverkan med andra aktörer är grundläggande för att stärka och bevara bibliotekets ställning.
Genom samverkan med t ex folkbildningsverksamhet, föreningsliv, lokalt näringsliv, andra
bibliotek breddas utbudet i biblioteket och gör det än mer levande. Fler kan mer!
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Ramar, riktlinjer och lagstiftning
Kopplingar till internationella, nationella, regionala och kommunala planer
Internationella riktlinjer
Unescos folkbiblioteksmanifest är rådgivande för FN:s medlemsstater. Där anges att all kunskap
och information ska tillgänglighetsgöras av folkbiblioteken. Alla ska ha tillgång till folkbibliotek
oavsett ålder, etnicitet, kön, religion, nationalitet, språk, samhällsklass, funktionsnedsättning,
sjukdom eller internering inom kriminalvården. Folkbibliotekens samlingar ska vara fria från
kommersiella eller politiska påtryckningar.
Regional biblioteksplan
Biblioteken använder sig av olika nätverk för att upprätthålla utvecklingen av service, effektivare
resursutnyttjande, teknikutveckling och en höjd kompetensnivå. I detta sammanhang är den
regionala biblioteksplanen för Västra Götalands län av betydelse.
Lokala riktlinjer och planer
Biblioteken i Strömstad omfattas av mål, planer och budgetramar antagna av kommunfullmäktige
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Bibliotekslagen
Det ska finnas ett folkbibliotek med en biblioteksplan i varje kommun: ”till främjande för läsning
och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt”. Utlån
av litteratur ska vara avgiftsfri och databaserad information ska tillgängliggöras för alla. Särskild
uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdom samt funktionshindrade, invandrare och andra
minoriteter.
Skollagen
Enligt Skollagen ska ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek”. Skolbibliotekens uppdrag
definieras även av nationella kurs- och läroplaner.
Medieplan
Det nordbohuslänska bibliotekssamarbetet (NBBF) har antagit en gemensam medieplan med
riktlinjer för urval och inköp av medier.

Prioriterade utvecklingsområdet
 Digitalisering och E-förvaltning/Samhällsinformation


Skolbibliotek åt alla elever

 Tillgänglighet
 Programverksamhet för vuxna, exempelvis författarbesök
 Läs, skriv och språksatsningar för invånare som inte har svenska som första språk

Uppföljning och revidering
Biblioteksplanen ska följas upp, med möjlighet till revidering, en gång per år av Barn- och
utbildningsnämnden
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