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Lite fakta om biblioteksplaner
Nio år efter att ett lagkrav på kommunala
biblioteksplaner trädde i kraft har en
tredjedel av kommunerna en aktuell
biblioteksplan.
Det finns fortfarande kommuner som aldrig har
skaffat någon biblioteksplan men de flesta har
någon gång skrivit en, fast den kan ha passerat
”bäst före-datum”. En plan från till exempel 2007,
hur stor relevans kan den ha 2014 med tanke på
hur medialandskapet förändrats sedan dess?
Syftet med den här skriften är att titta på vilka
olika typer av hinder det finns för att arbetet med
biblioteksplanerna i kommunerna inte alltid

fungerar som det var tänkt att det skulle göra när
tillägget till bibliotekslagen trädde i kraft 2005.
7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det
allmänna biblioteksväsendet skall samverka.
Kommuner och landsting skall anta planer för
biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).
Många år gick åt att diskutera vilken typ av planer
som egentligen avsågs och nio år senare, 2014, när
den nya bibliotekslagen trädde i kraft förtydligades
därför denna med att det är biblioteksplaner som
avses:
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17 § Kommuner och landsting ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet (SFS 2013:801)

Läs mer i tidigare skrifter och
rapporter om biblioteksplaner och
relaterade ämnen:

Syftet med biblioteksplaner

Biblioteksplan 2.0

Staten påverkar genom denna lag därigenom det
kommunala självstyret. Men, bara genom att säga
att det ska finnas en biblioteksplan, inte hur den
ska vara utformad och användas.

Nyckeltal 1.0

Läser man gamla och nya utredningen,
propositionen och lagen kan det sammanfattningsvis konstateras att paragrafen om
biblioteksplaner har antagits för att uppnå följande:
1. Alla kommuner och landsting ska ha en
politiskt antagen biblioteksplan.
2. Biblioteksplanen är en separat handling.
3. Kommunala biblioteksplaner bör innehålla
folkbibliotek, skolbibliotek och medieförsörjningen
mellan andra kommunala institutioner eller
biblioteksverksamheter, till exempel
skolbibliotekscentraler.

Barnen i planerna 2012
Bibliotekens planer 2012

Långtidsplaner
Det blir allt mer vanligt att de nya versionerna av
biblioteksplaner som antagits under de senare
åren gäller för många år. Utan att det förekommer
uppgifter i dem att de regelbundet ska följas upp
och vara en del av den årliga verksamhets–
processen. Det är också sällsynt att någon
revideringstidpunkt är planerad. Det förekommer
att det finns biblioteksplaner som är tänkta att
gälla fram till år 2025.

4. De landstingskommunala planerna bör innehålla
den regionala biblioteksverksamheten såväl som
sjukhusbibliotek och olika typer av
medieförsörjning och medieplanering.

Planernas långa giltighetstid gör att man kan ställa
sig frågan om det är praktiskt möjligt att de kan
fungera som det är tänkt att de ska göra. Hur kan
man följa och följa upp en plan som löper över
mer än två mandatperioder?

5. Samarbeten på kommunal och regional nivå
med andra bibliotekstyper bör vara beskrivna
både i de kommunala och landstingskommunala
biblioteksplanerna.

Länkar till de kommunala biblioteksplanerna och
uppgift om under vilka år respektive är tänkta att
gälla finns på http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-

6. Biblioteksplanerna bör ge närmare besked om
verksamhetens inriktning och omfattning på sådan
nivå att medborgarens förutsättningar att påverka
huvudmannens överväganden gynnas.
7. Biblioteksplanerna bör vara uppföljningsbara
och kopplade till bibliotekslagen avseende de krav
på biblioteksverksamhet som finns där.
8. Alla offentliga bibliotekstyper bör eftersträva
samverkan på kommunal, regional och statlig nivå.

planer/

Planprocessen är viktig
Många gånger har kommunala biblioteksföreträdare uttryckt att det är lika mycket själva
processen att ta fram en biblioteksplan som verkat
gynnsamt för biblioteksfrågorna i kommunen som
värdet av att ha en slutlig antagen biblioteksplan.
Biblioteksfrågorna ”kommer upp på bordet” och
politikerna får en ökad förståelse för biblioteks–
verksamhetens innehåll och förutsättningar.
Mycket är vunnet när alla inser att bibliotek ”inte
bara innebär bokutlåning”. Folkbiblioteken är ofta
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den centrala kulturinstitutionen på flera sätt,
speciellt i mindre kommuner. Skolbiblioteken ska
vara anpassade till elevernas behov och stimulera
till läsning.
Eftersom ett av de ursprungliga syftena med de
kommunala biblioteksplanerna var att samordna
medieförsörjningen inom kommunen mellan
biblioteksverksamheterna så att de redan då
eftersatta skolbiblioteken skulle gagnas av den
ökade kommunala bibliotekssamordningen är det
anmärkningsvärt att så få biblioteksplaner
inkluderar en organiserad planering också av
skolbiblioteksverksamheten.
De kommunala biblioteksplanerna kom initialt att
bli en form av folkbiblioteksplaner. Det var sällan
som kommunernas övriga biblioteksverksamhet
omnämndes i planen som först skapades.
Det var också tänkt att en ökad samordning
mellan olika bibliotekstyper skulle leda till en
jämnare tillgång till biblioteksverksamhet för
användarna.
I Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik för år
2013 går att utläsa att folkbiblioteksverk–
samheterna i olika kommuner skiljer sig mycket åt
avseende vilka resurser som olika kommuner
satsar på sin biblioteksverksamhet.
Det är intressant att notera att skillnaderna i
satsningar på de kommunala biblioteksverk–
samheterna i många fall kan kopplas till om
kommunen har en aktuell biblioteksplan eller inte.
Under 2013 gjorde KB en enklare sammanställning
av förekomsten av aktuell biblioteksplan kopplat
till höga eller låga verksamhetstal och det står
klart att det finns ett samband mellan höga
verksamhetstal och förekomsten av en aktuell
biblioteksplan.
Förekomsten av ett aktivt arbete med
biblioteksfrågor inom den kommunala
organisationen påverkar biblioteksutvecklingen
och biblioteksanvändningen positivit på flera olika
sätt:





Stimulerar till utveckling och förnyelse
Uppmärksammar på nödvändig
resurstilldelning
Klargör att biblioteksfrågan är viktig för alla
delar av den kommunala verksamheten

Politiken och biblioteken
År 2014 är det val i Sverige och det är lätt att tro
att valutgången åt det ena eller andra hållet skulle
kunna påverka biblioteksfrågorna. Men det verkar
inte finnas något direkt samband mellan vilket
block som styr respektive kommun och viljan att
satsa på biblioteksverksamheterna. Vid en enklare
jämförelse som gjorts utifrån 2010 års valresultat
skiljer det inte nämnvärt mellan kommuner med
olika politisk majoritet. Det finns både blå och
röda kommuner som har bra nyckeltal för sin
verksamhet och lika många som har lägre.
Inte heller viljan att ha en antagen och aktuell
biblioteksplan i kommunen verkar ha något med
kommunens politiska majoritet att göra.

Inköpsstöd och biblioteken
I enlighet med regeringens proposition Läsa för
livet (2013/14:3) ska Statens kulturråd fortsatt
fördela stöd till kommuner för inköp av barn- och
ungdomslitteratur till folk- och skolbibliotek.
I den delrapport av handlingsprogrammet för
läsfrämjande som Kulturrådet lämnat till
regeringen betonas att en förutsättning för att
kommuner ska beviljas sådant stöd är att de tar
fram biblioteksplaner i enlighet med den nya
bibliotekslagen.
Flera kommuner som aldrig haft en biblioteksplan
har därför hastigt börjat göra en sådan. Men
troligt är att det då blir frågan om en
biblioteksplan för folkbiblioteket i kommunen och
med tanke på den korta tiden så kanske man inte
hinner genomarbeta förslaget till plan och
förankra det runt om i kommunen och med
samarbetspartners.
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Biblioteksplanen berör många
förvaltningar
Biblioteksplanen berör många kommunala
förvaltningars arbete. Exempel på sådana är:








Barn och ungdom
Kultur
Teknik och teknisk infrastruktur
Vård och omsorg
Utbildning, skola
Social
Samhällsbyggnad

Det är därför naturligt att de förvaltningar som
berörs av det som bör vara beskrivet i
bibliotekplanen också medverkar i framtagandet av
den. Annars hamnar lätt biblioteken senare i en
situation där de inte kan genomföra målen i
planen med införandet av till exempel ny teknik
och utökat samarbete för att nå ut med
läsfrämjande verksamhet till användarna där de
befinner sig. Om de inte har alla förvaltningar med
sig.

Kvalitetsdialog
KB har tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna ett
löpande uppdrag att följa upp hur
biblioteksplanerna är utformade och hur de
används. Uppdraget finns också inskrivet i den nya
bibliotekslagen som trädde i kraft vid årsskiftet
2013/2014.
I det arbetet har olika insatser gjorts för att öka
kunskapen kring biblioteksplanearbetet ute i
kommunerna. Mer om detta finns att läsa på
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/kvalitetsdialog
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Funna hinder för biblioteksplaner
För att kartlägga de hinder som finns för
biblioteksplanearbetet i kommunerna har
KB varit i kontakt med biblioteksföre–
trädare i kommuner som aldrig antagit en
biblioteksplan eller som har en så gammal
plan att den inte längre gäller.
Varje kommun har naturligvis unika hinder som
kommer i vägen vid arbetet med biblioteksplanen.
Allt ifrån tidsbrist, sjukdom, stoppande faktorer i
beslutsprocessen, möjligheter till samarbeten över
förvaltningsgränserna. Väntan på koppling till
andra planer som inte är klara etc.
Men i samband med KB:s rundringning framkom
dock några återkommande anledningar till att det
tar mer än nio år att skaffa en biblioteksplan eller

flera år att uppdatera en plan som passerat
slutdatum.

1. Okunskap om lagen
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för
att kommunen efterlever rikets lagar. Det är
därför noterbart att initiativet till att kommunerna
ska skaffa en aktuell biblioteksplan så sällan
kommer från politiskt håll. Oftast är det
personalen inom folkbiblioteksverksamheten som
försöker uppmärksamma och informera
politikerna i kommunen om att bibliotekslagen
måste följas.
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2. Befogenhet
När då så till exempel folkbibliotekschefen
uppmärksammat de styrande på att det
lagstadgade kravet om biblioteksplan inte uppfylls
händer det då i många fall att bibliotekschefen får i
uppdrag att starta ett biblioteksplanarbete av en
förvaltning eller nämnd. Eller gör det på eget
initiativ.
En folkbibliotekschef eller en 1:e
bibliotekarie har många gånger den
kunskapen, men inte den befogenhet inom
den kommunala organisationen som krävs
för att ta fram en biblioteksplan som ser till
hela kommunens medieförsörjning och
läsvärdessatsningar.
I de flesta kommuner har rektorerna full
beslutanderätt över skolbiblioteken. Det kan vara
så även i kommuner där folkbiblioteket har ansvar
för hela skolbiblioteksfunktionen.
Att det ofta är en person som saknar en
övergripande formell befogenhet inom kommunen
som ska genomföra biblioteksplanearbetet
försvårar arbetet och samordningen mellan
nämnder och förvaltningar. Arbetet drar ut på
tiden.
I många fall har därför biblioteksplanerna kommit
att blir produkter som saknar viktiga delar för att
processen ens ska vara möjlig att genomföra. Ett
exempel på detta är att alla biblioteksplaner inte
ens innehåller uppgifter om den så viktiga
skolbiblioteksverksamheten. Eller hur
skolbiblioteken ska kunna samverka för ett
resursutnyttjande tillsammans med folkbiblioteket.
Det vore kanske mer naturligt att en
person på kommunledningskontoret, eller
stadsledningskontoret där sådant finns, fick
uppgiften för att sedan, naturligtvis i
samverkan med biblioteksföreträdarna på
folk- och skolbiblioteken samt personal på
alla de andra berörda förvaltningarna
genomförde arbetet med att ta fram en
biblioteksplan för hela kommunen. Alla kommuner
är dock inte så stora att de har ett kommunled–

ningskontor, men det vore då i dessa fall naturligt
om en person som befanns sig i en position där
det naturligt går att arbeta över flera förvaltningar
fick ansvaret, till exempel en planeringsledare.
Eller en förvaltningschef. För biblioteksplanen är ju
avsedd att fungera för alla de olika
biblioteksfunktioner som kommunen har.
Det kan vara frågan om allt från bibliotek på
kommunala museer till skol- och folkbibliotek.
Skolbibliotekscentralen. ”Boken kommer” och
arbetsplatsbibliotek. Bokbuss och bokbåt.
Hemsändning till personer med
funktionsnedsättningar och äldre. Kriminalvården.
Mediedistribution till äldreomsorg, barnomsorg
och vårdinrättningar. Samarbeten med
organisationer och föreningar. Samverkan med
andra kommuner och den regionala
biblioteksverksamheten.

3. Strategiska politiker
Hinder för att biblioteksplanerna slutligen blir
antagna politiskt beror oftast på att när väl de som
förstår sig på verksamheten gjort en detaljerad
plan där resursbehovet uttrycks så vill inte den
politiska ledningen skriva under och förbinda sig
för dessa resurser under en rad år. Som en
biblioteksföreträdare yttrycker saken:
– ”Det ska kunna gå snabbt att skära i
verksamheter”.
Det finns ett flertal biblioteksplaner som är
skrivna, men aldrig antagna politiskt därför att
politikerna inte vill binda upp sig för den
resursåtgång som visas i biblioteksplanen.

4. Styrkort – plattform
Allt fler kommuner använder sig av olika styrkort i
planeringen och genomförandet av de kommunala
verksamheterna. Eftersom styrkortsmodellen
används som planeringsverktyg får den kommunala
biblioteksplanen ingen naturlig plattform för att
aktivt ingå som en del i styrningen av kommunen i
en sådan modell. Biblioteksplanen blir ett visionärt
dokument som inte påverkar det praktiska arbetet
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mer än att den uppmuntrande beskriver hur det
skulle kunna vara i den bästa av världar.
Styrkortsmodellen innebär att biblioteket har tre
eller fyra målformuleringar som mäts med
nyckeltal. Det kan till exempel handla om antal
böcker, antal besök och andel barnutlån. Vanligen
är styrkorten bara kvantitativa och mäter därför
inte kvalitet och bredd ut kvalitativa aspekter.
Men några nyckeltalsberäkningar räcker inte för
att planera hela den kommunala
medieförsörjningen via de olika bibliotekstyperna.
En kommun hänvisar till att de politiska
inriktningsmål som styr verksamheten, men inget i
de skrivna och publicerade målen berör
biblioteksverksamheten direkt.

5. Biblioteken – en kvinnofråga?
Man kan fråga sig om genus påverkat hur
angelägna biblioteksfrågorna upplevs i
kommunerna. Majoriteten som arbetar på
kommunala bibliotek är kvinnor och en majoritet
av användarna är också kvinnor. Folkbiblioteks–
företrädarna i många kommuner upplever att
politikerna inte är utvecklings- och förändrings–
villiga avseende biblioteksverksamheten därför att
det generellt sett finns en attityd hos politikerna
som kan sammanfattas med orden - ”Ni är ju så
duktiga på biblioteket”.
I och med att folkbiblioteksverksamheterna
fungerar väl upplevs inte planering, uppföljning och
utveckling som angelägna arbetsuppgifter i den
redan hårt belastade verksamheten.
I 44 kommuner är det mellan två till fem anställda,
oftast kvinnor, som sköter hela folkbiblioteks–
verksamheten. Ofta på deltidstjänster.
Biblioteksfrågorna ”drunknar” i andra kommunala
områden som har större budget och berör fler
anställda. Förvaltningarna ser inte den kommunala
medieförsörjningen som en helhet.
Biblioteksfrågan kan ofta ligga på flera olika
förvaltningar t.ex. skolbiblioteken på

utbildningsförvaltningen och folkbiblioteken hos
kulturförvaltningen.

6. Olyckliga omständigheter
Många gånger är det också praktiska
omständigheter som påverkat att det tagit tid att
få fram en ny biblioteksplan eller en över huvud
taget. Ledningen, kulturchefen eller ledamöter i
kommunstyrelsen har hastigt bytts ut eller bytt
jobb. Det förekommer också att personal som
arbetat med biblioteksplanen drabbats av
långtidssjukskrivning eller att det varit svårt att
tillsätta tjänster så att arbetet med
biblioteksplanen har fått vänta. Då går den inte att
genomföra i alla de punkter som var tänkt.

7. Abstrakt planinnehåll påverkar
relevansen
Det förekommer även i kommuner som har en
relativt genomarbetad biblioteksplan att dess
innehåll inte aktivt styr biblioteksverksamheten.
Biblioteksplanen är, trots att den är
genomarbetad, ”en hyllvärmare”. Ofta beror det
på att de ekonomiska realiteterna i kommunen ser
ut på ett annat sätt i förhållande till de resurser
som skulle krävas för att uppnå målen i planen,
men den har ändå antagits politiskt.
En parallell kan dras till det tidigare kravet om att
alla kommuner ska ha en skolplan. En undersök–
ning genomförd av Lärarnas riksförbund visade att
det inte fanns något samband mellan den
kommunala skolplanen och hur skolorna
fungerade i praktiken och att skolplanen inte styr
skolan i riktning mot en nationellt likvärdig
utbildning.
Eftersom det är få kommuner som gör någon
vidare uppföljning av målen i biblioteksplanen så
följer också sällan en revidering av målformule–
ringarna i takt med att målen inte kunnat uppfyllas.
Biblioteksplanen tappar relevans.
Flera biblioteksföreträdare i kommuner som aldrig
skaffat någon biblioteksplan uttrycker att de
observerat andra kommuners arbete med
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biblioteksplaner och konstaterar ”att de fick ändå
neddragningar”.
11.

Spontana kommentarer och
förklaringar
Nedan följer några exempel på kommentarer som
återkommer i de kommuner som KB kontaktat
från den kommunala verksamheten där
biblioteksplanerna verkar:
1. Folkbibliotekschefen började göra en plan för
länge sedan men ingen politiker har någonsin
frågat efter en så arbetet har aldrig blivit
klart.
2. Biblioteket har funnits nämnt på några rader i
Kultur och fritidsplanen och man har tänkt
att det kanske räcker.
3. De har också tittat på andra biblioteksplaner
och funnit att dessa var tämligen värdelösa
dokument som man inte kan har någon
användning av, dokument ska vara levande.
4. Kommunen har ingen kultursekreterare som
skulle kunna göra en plan istället för
bibliotekschefen.
5. Först var några i den politiska nämnden
intresserade av att ta fram en biblioteksplan,
men sedan avstannade arbetet.
6. Tidigare stod det formuleringar om
skolbiblioteken i en skolplan men när
förvaltningen uppmärksammats på detta togs
all text om skolbiblioteken bort i planen
eftersom det inte kunde ges de i planen
nämnda resurserna.
7. Nämnden bryr sig bara om vad det står om
biblioteket på kommunens webbplats.
8. Det finns ett biblioteksråd i kommunen som
samlas kring medieinköp istället för
biblioteksplan.
9. Det är ”vattentäta skott” mellan
folkbiblioteket och skolorna.
10. Vi är en liten kommun och de styrande
förstår inte alltid vad biblioteket gör.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

Folkbiblioteket kan jobba utan insyn så länge
vi sköter oss.
Det finns en färdigskriven plan men när den
hamnade hos chefen tog det stopp.
Allt drunknar i förskole- och skolfrågor,
biblioteksfrågorna har inte en chans.
Biblioteken har fått byta förvaltning, den nya
förvaltningen kan inget om bibliotek.
Tror du att de skulle skaffa en biblioteksplan
när de inte ens har en skolplan.
Skolbiblioteken har en separat
skolbiblioteksplan som rektorsgruppen
beslutar om.
Vi har ingen biblioteksplan för vi är en liten
kommun och vi jobbar nära politikerna och
de har varit positiva till biblioteken och inte
tänkt att lägga ned något.
Vi fick nästan igång att uppdatera planen, men
så fick vi ny chef.
Politikerna är inte ovilliga, men de följer inte
debatten.
Ja, det är ju inte så att uppdrag om att
uppdatera en plan kommer automatiskt
uppifrån.
Vi har inte behövt någon biblioteksplan för
det är en liten kommun och alla känner
varandra.
Nya planen var färdigskriven i början av året,
men sedan tog det stopp när vi lämnade den
till chefen.
Vi jobbar nära politikerna och politikerna har
varit positiva till biblioteken och inte tänkt att
lägga ned något. Därför har vi inte behövt en
plan.
Ansvarig chef är inte insatt i biblioteksfrågor.
Vi ska försöka skriva den nya biblioteksplanen
som ett PM. Politikerna läser ändå inte 30sidiga dokument.
Det har hamnat mellan stolarna för att de
som har ansvar för att planen ska skrivas har
inte tagit det ansvaret.
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