Biblioteksplan för Hallstahammars kommun
2016-2019
Inledning
Hallstahammars bibliotek ligger under Kultur- och fritidsnämndens anvarsområde.
Huvudbiblioteket finns i centrala Hallstahammar och filialen finns i Kolbäcks centrum.
Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument som ska tjäna som ett verktyg för
politiker och tjänstemän i utvecklingsarbetet med biblioteksverksamheten under
2016-2019.

Bibliotekets uppdrag
Hallstahammars bibliotek ska vara en mötesplats där läsning och tillgången på
litteratur främjas. Det ska även vara ett kunskaps- och kulturcentrum för invånarna
där de ska ha tillgång till olika slags information samt kunna ta del av kulturella
upplevelser. Vidare ska det vara en öppen arena som är tillgänglig för alla. Biblioteket
har alltså flera funktioner att fylla.
Bibliotekslagen ger folkbiblioteken i uppdrag att prioritera personer med
funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella
minoriteter. Folkbiblioteken ska även ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar.

Biblioteket
Det är Kultur- och fritidsnämnden, genom enhetschefen för biblioteket, som ansvarar
för all biblioteksverksamhet vid folkbiblioteket. Folkbiblioteket i Hallstahammars
kommun består av huvudbiblioteket i Hallstahammars centrum samt filialen i
Kolbäcks centrum. 8 personer (6,25 årsverken) arbetar inom verksamheten.
En automat för självservice finns på huvudbiblioteket.
Ett Kulturhus är under utveckling i bibliotekshuset och fler verksamheter ska flytta in
under år 2016. Därför ska huvudbiblioteket under våren 2016 flytta ned till gatuplan
samt disponera några utrymmen i källarplanet. Det kommer att öka tillgängligheten
väsentligt och antalet spontanbesökare förväntas därför öka.

Tillgänglighet och social verksamhet
Biblioteket ska vara så tillgängligt som möjligt både fysiskt och digitalt och särskild
hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättning som är en prioriterad
målgrupp.
Boken-kommer verksamheten ger service till äldre och funktionshindrade som har
svårigheter att ta sig till det fysiska biblioteket.

Medier
Medieutbudet är den avgörande faktorn för hur välbesökt ett bibliotek är. Utbudet ska
därför vara rikt och varierat. Hänsyn ska tas till kvalitet och efterfrågan samt
aktualitet. Det ska finnas en öppen attityd till medievärldens förändringar och
mediernas innehåll ska styra urvalet snarare än formen.
De stora språken i Hallstahammars kommun ska beaktas vid inköp för att utbudet
ska spegla invånarnas behov och efterfrågan.
Hallstahammars kommun är en Finsk förvaltning och inköpen ska anpassas till
efterfrågan av finsk litteratur.
För grupper med särskilda behov ska biblioteket erbjuda och tillgängliggöra
anpassade medier.
Det ska finnas tillgång till publika datorer och trådlöst internet.

Samarbeten
Hallstahammars bibliotek samarbetar idag med både kommunala och offentliga
verksamheter. Det är en förutsättning för att kunna erbjuda en så rik och varierande
verksamhet som möjligt.

Barn- och ungdomsverksamhet
Barn- och ungdomsavdelningen ska vara en lugn, säker och inspirerande miljö där
det finns kunnig personal som erbjuder barnen en aktiv fritid.
Bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet är prioriterad och ska förmedla goda
läsupplevelser för att stimulera läs- och språkutveckling. Det läsfrämjande arbetet är
en stor och viktig del av verksamheten.
På samtliga förskolor finns det sagopåsar som innehåller bilderböcker och som
väldigt enkelt kan lånas hem av barnens målsmän.
På två förskolor finns det bokdepositioner som kan användas i den pedagogiska
verksamheten.

Skolbiblioteken
Det är Barn- och bildningsnämnden, genom rektorerna, som ansvarar för all
skolbiblioteksverksamhet vid grundskolorna. I Hallstahammars kommun finns det 7
grundskolor. På samtliga skolor finns skolbibliotek med varierande antal öppet- och
bemanningstimmar. Det finns ingen gymnasieskola i kommunen.
Skolbiblioteken har ett avgränsat uppdrag med en tydlig målgrupp, läroplaner och
utbildningsmål att förhålla sig till.
I bibliotekslagen finns en hänvisning till den bestämmelse i skollagen(2010:800) som
föreskriver att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Med
skolbibliotek avses enligt regeringen en gemensam och ordnad resurs av medier och
information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.

Styrdokument
Verksamheten vid Hallstahammars bibliotek regleras av;
Lokala styrdokument för Hallstahammars kommun.
Bibliotekslagen SFS 2013:801
Regional biblioteksplan 2015-2018 i Västmanlands län
UNESCO´S folkbiblioteksmanifest
UNESCO´S skolbiblioteksmanifest

