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SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN
Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och
utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten. Svedalas biblioteksplan är formulerad med stöd
av Bibliotekslagen, UNESCO:S folk- och skolbiblioteksmanifest och skollagen (se bilaga kapitel 3).

Inledning
Bibliotek är viktigare än någonsin! Läsning, information och kritiskt tänkande är inte bara vägar till
lärande utan också till en plats i samhället, en hållbar framtid och ett självständigt liv. Därför ska
Svedala kommun ha en modern, synlig och relevant biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Biblioteket
har ett viktigt uppdrag: att skapa förutsättningar för alla svedalabor att ta till vara på sina möjligheter,
behov och drömmar. Ett angeläget bibliotek är en röst och ett stöd för både samhället och individen.
Biblioteket ska präglas av öppenhet och dialog, där Svedalas invånare bjuds in att vara medskapare
av en verksamhet som är i ständig utveckling både i det fysiska och det digitala rummet. Med
utgångspunkt i omvärldsbevakning och aktuell forskning utvecklas och stärks biblioteksverksamhetens
roll i sin samtid.
Biblioteken i Svedala ska vara välkomnande mötesplatser där alla kan ta del av ett utbud som främjar
demokratiska värden, lärande, möten och kreativitet. Välkommen till ditt bibliotek i Svedala!

Biblioteksverksamheter i Svedala kommun
Folkbibliotek: Biblioteken i Svedala, Bara och Klågerup, varav det sistnämnda är ett
integrerat folk- och skolbibliotek.
Gymnasiebibliotek: Mediateket på Nils Fredriksson Utbildning servar gymnasium,
vuxenutbildning och SFI.
Skolbibliotek: Alla kommunala skolor har skolbibliotek som är bemannade med utbildade
bibliotekarier. Kommunens fristående skolor erbjuder elever och lärare varierad tillgång till
skolbibliotek. Skolbibliotekets verksamhet regleras i skollagen, 2 kap. 36 §, där det står att eleverna
i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller såväl offentliga som fristående skolor.

Folkbiblioteken i Svedala ska
vara tillgängligt för alla och vara
anpassade efter användarnas behov.
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God tillgänglighet bidrar till bibliotekets attraktionskraft och skapas genom generösa öppettider,
självservice, RFID-teknik, meröppet samt en ständig uppdatering av det digitala bibliotekets tjänster
som är tillgängliga dygnet runt.

På biblioteket ska alla ha rätt till att fritt ta del av information, debatt, kultur och kunskap – en rättighet
som främjas i olika former; tryckta och digitala, via möten, programverksamhet, genom berättelsen,
leken eller i det informella lärandet.

Tillgänglighet skapas också i biblioteksrummet, vars utveckling går från en verksamhet med medierna i
centrum till en verksamhet med fokus på människor. Alltså en utveckling mot biblioteket som mötesplats
och ett samhällets vardagsrum dit alla har tillträde.

Biblioteket ska ha ett brett utbud baserat på lyhördhet och verka för kunskap, tolerans och kritiskt 		
tänkande. Sökstrategier, källkritik och förmågan att tolka information är andra viktiga uppgifter för
bibliotekets demokratiska roll och bildningsansats.

Genom väldisponerade, funktionella och flexibla lokaler främjar biblioteket möten, bildning, demokrati,
inspiration, trygghet, kreativitet och en meningsfull fritid.

Folkbiblioteken i Svedala ska verka för att öka
kunskapen om hur informationsteknik kan användas
i lärande och för delaktighet i kulturlivet och det
demokratiska samhället.

Biblioteket arbetar aktivt med delaktighet och inkludering, medborgarna är viktiga medproducenter i
biblioteksverksamheten och ett utifrån och in-perspektiv genomsyrar bibliotekets alla delar och bidrar
till en angelägen verksamhet baserad på kvalitet, tillgänglighet och tillhörighet.

Folkbiblioteken i Svedala har ett särskilt ansvar för
tillgänglighet och ett inkluderande förhållningssätt
gentemot personer med funktionsnedsättning, annat
modersmål än svenska och nationella minoriteter.
Folkbiblioteken i Svedala ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Folkbiblioteket ska främja intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning, främja
kulturell verksamhet och litteraturens ställning –
särskilt främja läsning och tillgången till litteratur.

Biblioteket ska verka för att minska de digitala klyftorna i samhället genom att främja digital demokrati,
e-medier och självservice samt underlätta användandet av nedladdningar och e-böcker.
Biblioteket ska tillhandahålla tjänster och tekniska lösningar som kan förväntas av en samtida biblioteksverksamhet. Denna både förmedlande och tekniska roll ställer krav på kontinuerlig uppdatering, kunskap
och kompetens för att möta kraven.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp.
Folkbiblioteken i Svedala har ett stort ansvar
för denna grupps språkutveckling och för att
stimulera barn och ungas läsning.

Bibliotekens roll som förmedlare av litteratur och information har förändrats de senaste decennierna.
Internet, ett ständigt ökande utbud av informationskanaler och människors sätt att använda digitala
plattformar förändras och förnyas i hög takt. I denna utveckling finns både utmaningar och möjligheter
för biblioteket.
Biblioteken i Svedala ska verka för en mediestrategi som är genomtänkt och motsvarar samtidens krav.
Omvärldsbevakning, lyhördhet och en medieanalys behöver ligga till grund för att hitta en balans i
medieutbudet. Tryckta och digitala källor samt användarnas nya läsvanor och behov ställer krav på
kompetens och nya inköpsmetoder för att biblioteket ska vara konkurrenskraftigt och trovärdigt i en
snabbt föränderlig medial omvärld.
Mediesamlingarna ska vara uppdaterade, relevanta och tillgängliggöras både i det fysiska och
digitala rummet. Regelbunden gallring bidrar till samlingarnas aktualitet och tillgängliggörande.
Medier och information ska finnas för alla medborgare oavsett språkkunskaper, ekonomiska
förutsättningar, utbildning, funktionsnedsättning eller förmåga att ta sig till biblioteket.
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Biblioteken i Svedala ska vara ”Barnens bibliotek”. Barnen ska ta plats i verksamheten: i
biblioteksrummet, i budgeten, i utvecklingsstrategier, i samverkan, i lovaktiviteter, i förhållningssätt
och i delaktighet.
Läsningen och berättelsen är en röd tråd i verksamheten och digitala plattformar riktade mot barn
och unga ska utvecklas. Det läsfrämjande arbetet är aktivt både i det dagliga arbetet som i särskilda
läsprojekt och evenemang. ”Barnens bibliotek” inkluderar en satsning på de vuxna anhöriga som
besöker biblioteket med barnen och profilerade familjeaktiviteter ska ingå i programverksamheten.
Biblioteket utarbetar genom projektet ”Bästa bibblan” visioner och strategier för ett framåtsträvande
och hållbart utvecklingsarbete gentemot barn och unga.
Skolbiblioteket är en viktig samarbetspartner för folkbiblioteken och det finns en tydlig anknytning
till kommunens utbildningsmåtto: ”Alla ska lyckas!”

Svedalas folkbibliotek i samverkan
En samtida och framåtsträvande biblioteksverksamhet uppnår större relevans och måluppfyllelse i
samverkan med andra verksamheter och aktörer. Folkbiblioteken i Svedala ska vara öppna inför och
främja olika samverkansmodeller som leder till att stärka bibliotekets roll på orten och i regionen.
EXEMPEL PÅ SAMVERKANSOMRÅDEN 2016–2018
Lokalt: Biblioteket ska främja samverkan inom Kultur och Fritid samt i närområdet genom föreningar,
institutioner, företag och verksamheter.
5YES: Biblioteket samverkar med kranskommunerna inom 5YES om fortbildning och strategiska frågor.
I 5YES-kommunerna ingår förutom Svedala Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp.
Skåne Sydväst: Biblioteken i Svedala ingår i ett projekt inom Region Skåne som undersöker möjligheten
att utveckla ett katalogsamarbete mellan sju kommuner i Skåne Sydväst; Lund, Trelleborg, Eslöv,
Staffanstorp, Kävlinge, Vellinge och Svedala. Syftet är att skapa ett större utbud, ökad tillgänglighet
och uppfylla Region Skånes kulturplans mål om allas likvärdiga tillgång till media och information.
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Plan för kultur, kulturskola, bibliotek och fritid 2016–2018. Foto: Scandinav/Apelöga, Josef Eliasson, Anne Dillner och Bodil Johansson.

