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Inledning
Biblioteksplan för Munkfors kommun, beslutad i Munkfors kommunstyrelse 2018-09-10. Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och fastlägger en övergripande prioriteringsordning. Biblioteksplanen har tagits fram av personalen efter utbyte med kommuninvånare och representanter för det lokala föreningslivet.
Biblioteken i Munkfors kommun omfattas av bibliotekslagen och skollagen. Kungliga biblioteket har
myndighetsuppdraget för det allmänna biblioteksväsendet. Utöver biblioteks- och skollagen utgår biblioteksverksamheten i Munkfors från lokala politiska mål samt Region Värmlands skrift Regional
biblioteksplan 2017–2020: för Värmland som en stark biblioteksregion.

Biblioteksverksamheten i Munkfors kommun
I Munkfors kommun finns ett folkbibliotek och ett skolbibliotek. Organisatoriskt hör folkbiblioteket
till enheten för service och skolbiblioteket till enheten för lärande och stöd.

Folkbiblioteket
Folkbibliotekets uppdragsgivare är kommunens medborgare – det är deras behov och intressen som
ska styra bibliotekets innehåll och utbud. Biblioteket ska upplevas som inkluderande och uppmuntra
till möten. Alla dess tjänster ska vara tillgängliga på enklast möjliga sätt för den enskilde och ingen
ska utestängas på grund av ålder, funktionsvariation, språk eller ekonomiska eller geografiska faktorer.
Det betyder att biblioteket ska ha ett rikt, varierat och aktuellt utbud, att alla former av lån ska vara
kostnadsfria samt att öppet- och lånetider ska vara generösa och i så stor utsträckning som möjligt
anpassade efter övriga värmländska bibliotek så att kommunen ges tillgång till en biblioteksservice
likvärdig den i övriga länet. Biblioteket ska vidare vara kommunens centrala institution för litteratur,
kultur och information. Programverksamhet är i det avseendet ett viktigt inslag och personalen ska
arbeta aktivt med kulturförmedling. Lokala kulturförmågor ska se biblioteket som en naturlig plats för
kulturförmedling.

Mål 2018–2020







Antalet lån per invånare ska inte understiga genomsnittet i länet.
Antalet fysiska besök per invånare ska inte understiga genomsnittet i länet.
Antalet aktiva låntagare (minst ett lån per år) ska inte understiga 25 procent av kommunens
befolkning.
Biblioteket ska anordna minst 16 aktivitetstillfällen per år.
Antalet bemannade öppna timmar per vecka ska inte understiga genomsnittet i länet.
Biblioteket ska verka för ett ökat samarbete med kommunens föreningar.

Prioriterade grupper och verksamhetsområden
Personer med funktionsvariation
Mål 2018–2020
Biblioteket ska






erbjuda utkörning av medier till dem som inte kan ta sig till biblioteket på grund av kortare eller längre tids sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning,
tydligt informera om tillämpliga digitala tjänster,
säkerställa att lokaler och hemsida är tillgänglighetsanpassade,
säkerställa att beståndet av anpassade medier för personer med läshinder motsvarar efterfrågan.

Barn och ungdomar
Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt barnen och ungdomarna i kommunen och främja deras språkutveckling genom att stimulera till läsning och öka deras intresse för litteratur.
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Antalet aktiva låntagare som är barn (under 18 år) ska inte understiga genomsnittet i länet.
Minst 60 procent av aktivitetstillfällena som biblioteket anordnar ska primärt riktas till barn
och ungdomar och främja intresse för litteratur och läsning.
Minst 80 procent av barnen i kommunen ska ha ett eget lånekort.
Varje barn i kommunen ska få gå på organiserade biblioteksbesök.
Antalet nyförvärv av medier för barn ska inte understiga fem procent av barnboksbeståndet.

Personer med annat modersmål än svenska
Biblioteket ska i samband med flykting- och annan invandring ta ett stort ansvar som informationsoch kulturbärare. Biblioteket ska främja integrationen genom att finna former för ökad inkludering och
uppmuntra till möten mellan människor. Biblioteket ska underlätta för alla människor med annat modersmål än svenska att finna litteratur och information på sitt modersmål samt vara behjälpliga om de
behöver lära sig svenska.
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minst två gånger per termin anordna ett aktivitetstillfälle vars främsta syfte är att främja integrationen i kommunen,
säkerställa att beståndet av medier på utländska språk och minoritetsspråken motsvarar efterfrågan,
säkerställa att den översatta informationen om biblioteket och dess tjänster motsvarar efterfrågan.
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Digital delaktighet
Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i samhällslivet. Biblioteket ska ge fri tillgång till internet och välfungerande och relevant utrustade datorer. Personalen ska ha kompetens nog att ge tillfredställande
vägledning inom området.
Mål 2018–2020
Biblioteket ska




erbjuda minst en dator per 1 000 kommuninvånare,
erbjuda kostnadsfri handledning inom området.

Samverkan
Munkfors bibliotek samarbetar sedan lång tid tillbaka med övriga värmländska bibliotek. Ett samarbete som 2003 fördjupades genom det numera permanentade projektet Bibliotek Värmland. I samarbetet ingår samtliga 16 värmländska kommunbibliotek samt de värmländska sjukhusbiblioteken och
Karlstads universitetsbibliotek. Regions Värmlands Kulturcentrum har en samordnande och understödjande roll. Samarbetet har bl.a. fört med sig att användarna fått enklare tillgång till de värmländska
bibliotekens utbud och tjänster. 2011 upprättades även en gemensam webbplats vilken gett bibliotekets användare än mer utökad service och tillgång till bibliotekens tjänster dygnet runt. Bibliotek
Värmland är ett inarbetat begrepp inom och utom länet och en synlig aktör vid diverse större evenemang. Det gemensamma syftet är att erbjuda invånarna i Värmland en likvärdig biblioteksservice med
god kvalitet. Utöver det regionala samarbetet finns även ett nationellt samarbete med övriga kommunala och statliga bibliotek vilket bland annat innebär att bibliotekens medier står till alla svenska låntagares förfogande genom så kallade fjärrlån.

Skolbiblioteken
I Munkfors finns två skolor: Forsnässkolan (åk 4–9) och Munkerudskolan (åk 0–3). Huvudmän är de
respektive skolorna.

Uppföljning
Biblioteksplanen ska följas upp årligen och revideras vid behov. Kommunens bibliotekarie ansvarar
för detta.
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