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Varför en biblioteksplan? 
Enligt Bibliotekslagens (2013:801) §17 ska kommuner och landsting anta planer för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i 

samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav 

och för att stimulera till utveckling. 

Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan på följande sätt: 

”Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en 

analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov ska 

tillgodoses. Denna biblioteksplan ska förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta 

biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv” 

Styrdokument för biblioteksplanen är bibliotekslagen (se bilaga), Förenta Nationernas 

konvention om barns rättigheter, Unescos två biblioteksmanifest (för folk- respektive 

skolbibliotek) och Årjängs kommuns övergripande styrdokument. 

Biblioteket – en välkomnande mötesplats för alla 
Ett folkbibliotek är en mångfacetterad verksamhet och spelar på en och samma gång flera 

olika roller som måste vägas samman. Bibliotekets verksamhet ska styras av demokratiska 

värderingar och värna yttrandefriheten. Alla som besöker biblioteket ska bemötas lika. 

 

Bibliotekets uppgift är enligt ändamålsparagrafen i Bibliotekslagen:  

 

2 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och 

fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla. 
 

Något om Årjäng 
Kommunen ligger placerad utefter E18 mitt emellan Karlstad och Oslo i sydvästra Värmland 

och har i september 2019 ett invånarantal på drygt 10 000 personer.  

Kommunen är en småföretagarbygd som präglas mycket av entreprenörskap samt kärlek till 

hästar, travsport och hantverk. Norgehandeln är av stor betydelse och ger många 

arbetstillfällen. 

Ungefär 9,18%  av befolkningen har eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.  

Ungefär hälften av kommuninnevånarna är bosatta i tätort med närhet till bibliotek. 

Under veckorna arbetar många i grannlandet men återvänder till sina familjer under helgerna. 
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Nulägesbeskrivning av biblioteket och dess olika samarbetsytor 
Biblioteksorganisationen i Årjängs kommun omfattar huvudbibliotek i Årjäng, centralt 

beläget vid det nya torget och ett filialbibliotek i Töcksfors. Lokalerna är stora och ljusa och 

tillgängligheten är god för såväl funktionshindrade som för småbarnsfamiljer med barnvagn. 

Verksamheten leds av bibliotekschef som är underordnad Kultur- och fritidschefen. Politiskt 

ligger biblioteks- och kulturverksamheten under Kultur- och fritidsnämnden. 

Personalen utgörs av 1 bibliotekschef, 1 barnbibliotekarietjänst samt 2,75 biblioteksassistenter 

fördelat på 3 tjänster. Under september 2019 till juni 2020 finns en projektanställd  

it-bibliotekarie på plats. Tjänsten finansieras med medel från det statliga stödet ”stärkta 

bibliotek”. 

Huvudbiblioteket i Årjäng är öppet 39 timmar/vecka, Töcksfors filialbibliotek har 18 

timmar/vecka bemannat öppethållande och 64 timmar meröppet.  

Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att alla medborgare kan ta del av såväl information, 

utbildning, debatt och samhälleliga funktioner, som i allt högre grad sker digitalt. För att 

säkerställa att alla kommuninvånare har tillgång till internet tillhandahåller huvudbiblioteket 

sju publika datorer, på filialen två, med Internetuppkoppling och tillgång till ett antal 

databaser. Trådlöst nät (WiFi) finns på båda biblioteken. 

Ett välutrustat huvudbibliotek utgör basen för verksamheten. Bibliotekslokalerna ska vara 

tillgängliga för funktionshindrade. Verksamheten ska vara utformad så att den når ut till så 

många kommuninvånare som möjligt. Biblioteket skall i sin verksamhet sträva efter 

samarbete med organisationer, näringsliv, föreningar, institutioner, myndigheter och andra 

förvaltningar i kommunen. 

Biblioteksverksamhetens huvuduppgift är att genom media i olika form ge kommunens 

invånare tillgång till material för såväl information och studier som konstnärlig upplevelse, 

underhållning och förströelse. Här finns också möjlighet till personlig vägledning i 

informationssökning.  

Allsidighet, kvalitet, mångfald, djup och bredd är nyckelord vid inköp. Samma bok anskaffas 

många gånger i olika varianter, t.ex. som bok, ljudbok, talbok (Daisy), storstilt eller lättläst 

bok. Detta för att tillgodose människors olika behov. Vad gäller litteratur på andra språk än 

engelska, tyska och norska beställer biblioteket hem enstaka titlar och depositioner från 

Karlstads stadsbibliotek eller Internationella biblioteket i Stockholm. 

Bibliotekets personal ska vara lyhörd för besökarnas önskemål samtidigt som den värnar om 

ett brett och kvalitativt utbud. Biblioteket skall genom sitt kvalitativa medieurval och 

anordnande av olika arrangemang erbjuda god litteratur, kultur och arrangemang kring 

aktuella frågor. 

En prioriterad målgrupp för biblioteksverksamheten är barn och ungdomar. Barns läsvanor, 

språkutveckling och lässtimulerande åtgärder skall ägnas särskild uppmärksamhet, vilket 

innebär samarbete med BVC, barnomsorg och skola. 

Samarbete mellan bibliotek, BVC, barnomsorg och skola. 
Barnomsorg och grundskola, särskilt åk-0-6, använder biblioteket som en viktig resurs i 

litteraturförsörjningen, både allmänt och vid temaarbeten. Bibliotek och barnomsorg ska 

samverka om lässtimulerande aktiviteter som exempelvis ”Bokpåsen” som lånas hem av barn 
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och föräldrar på förskolorna. Biblioteket anordnar sagostunder för förskolor och allmänhet 

och barnbibliotekarie har även möjlighet att besöka förskolor utanför tätorterna för sagostund 

eller annan aktivitet. Förskoleklass och åk 2 bjuds in och introduceras med information och 

gåvobok till alla barn i åk 2. Ytterligare önskemål om biblioteksintroduktion och bokprat ska 

biblioteket försöka tillmötesgå. Ett läspilotnätverk med lärarrepresentanter samt barn- och 

skolbibliotekarier är under uppstart. Här delar man med sig av kunskap och erfarenhet vad 

gäller barnlitteratur, läsning och pedagogiska metoder. 

BVC/familjecentral och bibliotek har i hela Värmlands län ett gemensamt och tydligt uppdrag 

att samverka och på olika sätt stimulera barns språkutveckling. I kommunen har personal från 

dessa regelbundet kontakt och samverkar bland annat kring familjeträffar på 

bibliotek/familjecentral, informationsmaterial, gåvoböcker, språkväskor, väntrumsböcker och 

deltar i årlig gemensam utbildningsdag i länet.  

Vuxenutbildningen har tillgång till Ågy-skolans bibliotek som bemannas en förmiddag i 

veckan av bibliotekarie från huvudbiblioteket. Eleverna från vuxenutbildningen utnyttjar även 

Årjängs bibliotek för lån av kurslitteratur och bredvidläsningslitteratur. Elever från Kyrkeruds 

folkhögskola besöker också Årjängs bibliotek och får då en biblioteksintroduktion. 

Biblioteket och Kyrkeruds folkhögskola samverkar kring litteraturstödda konstböcker från 

kulturrådet. I övrigt är biblioteket behjälpligt med inlån av utbildningslitteratur för alla 

kategorier vuxenstuderande. 

Samarbete mellan bibliotek, friskvård, omsorg och äldreomsorg. 
Biblioteket är en självklar institution för personer inom omsorgen, biblioteket är en trygg och 

välkomnande plats som erbjuder anpassade medier för olika intresseinriktningar. 

Äldres behov kan genom bibliotekets utbud tillgodoses på olika sätt, t.ex. ”boken kommer”. 

Teknikutvecklingen kommer att innebära nya möjligheter för den som på grund av ålder eller 

funktionsvariation har svårt att röra sig fritt och/eller ta till sig information och eller 

förströelseläsning på traditionellt sätt. Personal från omsorgen/äldreomsorgen kan agera 

ombud för sina brukare och biblioteket arbetar uppsökande mot målgruppen.  

Samverkan i lokalsamhället. 
I varje lokalsamhälle finns en egen struktur av kontaktnät och nyckelpersoner. Det består ofta 

av föreningar men kan även bestå av informella nätverk av människor som delar samma 

intressen. Biblioteken i kommunen ska vara angelägna platser som på olika sätt bidrar till att 

underlätta kommuninnevånarnas möjligheter att utveckla sina intressen. Samverkan kring 

program och utställningar med skolor, föreningar eller intressegrupper eftersträvas.  

Bibliotekssamarbete. 
Regional samverkan sker inom Bibliotek Värmland, ett projekt som permanentades 2003. Där 

ingår samtliga 16 kommunbibliotek, sjukhusbiblioteken, Karlstads Universitetsbibliotek och 

den regionala Mediecentralen. Alla 16 kommuner i länet har sedan hösten 2014 ett 

gemensamt biblioteksdatasystem, Selma, och en gemensam webbkatalog sedan 2011. Genom 

samarbetet kan medier lånas fritt mellan biblioteken, låntagarna kan återlämna medier på 

valfritt bibliotek och lånekortet är gemensamt. Gemensamma driftsfrågor avseende it-system 

är från 2018 överflyttade till drift- och servicenämnden i Karlstad kommun. 
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Samarbetet inom Bibliotek Värmland och andra bibliotek i Sverige och Norge möjliggör en 

god medietillgång för låntagarna i Årjängs kommun. 

Region Värmlands avdelning för biblioteksutveckling bidrar med att främja folkbibliotekens 

verksamhets- och kunskapsutveckling, samarbete och kvalitet samt initierar projekt och 

stimulerar till positiv utveckling av länets biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, 

kommunikation och processledning. 

Utmaningar – utvecklingsområden - mål 

 
Hvenegaard Rasmussen, Casper, Jochumsen, Henrik & Skot-Hansen, Dorte (2011). Biblioteket i 

byudviklingen: oplevelse, kreativitet og innovation. 1. udg., 1. opl. [København]: Danmarks biblioteksforening. 

Översättning Hässleholm/Vaggeryds bibliotek. 
 

 

I detta avsnitt kopplas utmaningar till utvecklingsområden och mål. Biblioteksplanen 

redovisar här fem områden som kan återföras till bibliotekslagens prioriterade områden. 

Modellen ovan åskådliggör de processer som är bibliotekets uppgifter.  

Läsfrämjande 
Många rapporter pekar på försämrad läsförståelse hos barn och unga.  Bibliotekets 

läsfrämjande uppdrag framhävs som en prioriterad uppgift för folkbibliotek i bibliotekslagen. 

Till detta område hör att främja läslust, läsförståelse och språkutveckling. Läsförmåga och 

läsförståelse är av avgörande betydelse för all utveckling för såväl den enskilde individen som 

för samhällsutvecklingen. Idag talas ofta om ett vidgat textbegrepp som innefattar kreativa 

processer t.ex. klassiskt pyssel, digital slöjd, bild, film och ljud. I föregående avsnitt beskrivs 
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det läsfrämjande arbete som pågår i daglig verksamhet i samarbetet mellan bibliotek och 

skola. 

Mål 

 Biblioteket ska bedriva läsfrämjande verksamhet. 

 Biblioteket ska främja språkutveckling och stimulera till läsning bland både barn, unga 

och vuxna.  

 Tillgänglig läsning ska i alla sammanhang erbjudas. 

 Biblioteket ska utveckla nya metoder för läsfrämjande arbete i samarbete med BVC, 

skola, vårdcentral och diakoni. 

Livslångt lärande och tillväxt i hela kommunen. 
Kommunens vision är att bli Värmlands tillväxtkommun. En modern kommun med tillväxt i 

fokus, ett öppet och välkomnande samhälle med en levande landsbygd. I Årjäng finns det 

utrymme för nya människor och idéer. För att bidra till kommunens övergripande vision 

arbetar biblioteket idag aktivt med att tillgodose behovet av kurslitteratur, att låna hem 

litteratur på olika språk och ta emot grupper med vuxenstuderande för 

biblioteksintroduktioner. Studier är tillväxtskapande. För att i någon mån bidra till en levande 

landsbygd erbjuder biblioteket barnboksbokdepositioner för utlån på förtroendebasis till 

affären i Svensbyn, affären är ett centrum i bygden och en länsstyrelsestödd servicepunkt. 

Filialbiblioteket i Töcksfors är ett meröppet bibliotek och tillgängligt för studerande och andra 

besökare 82 tim./vecka. 

Mål 

 Att stötta kommuninvånarnas fortbildning med tillgängliga studieplatser, datorer och 

litteratur. 

 Att tillgodose nya kommuninvånares önskan om litteratur på olika hemspråk. 

 Att tillgängliggöra Årjängs huvudbibliotek ytterligare genom att införa meröppet 

under planperioden. 

MIK, medie- och informationskunnighet.  
Utvecklingen ställer hela tiden nya krav och erbjuder nya möjligheter. Hur ska man söka, 

finna och värdera information? Det finns en åldersrelaterad digital klyfta, personer över 65 år 

har lägre kunskaper om och tillgång till digitaliserade tjänster. Allt fler samhällstjänster 

digitaliseras och detta kräver ny kunskap.  Teknikutveckling och demografiska förändringar 

ställer krav på biblioteket som folkbildningsorganisation. 

Mål 

 Biblioteket ska arbeta med att öka den digitala delaktigheten och underlätta 

användandet av informationsteknik. 

Ett bibliotek för alla. 
Bokläsning, användning av bibliotek och Internet är mycket lägre hos lågutbildade jämfört 

med högutbildade. Lägre på landet än i staden och lägre bland utrikes födda. En större andel 

äldre påverkar bibliotekets utbud och tjänster. Många äldre kommer i framtiden att vara aktiva 

och ställa krav på bibliotekets resurser. ”Boken kommer” är en tjänst där personer som på 
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grund av ålder eller funktionshinder har svårt att komma till biblioteket, biblioteket håller då 

kontakt per telefon och skickar böcker med post till låntagaren. Legimus är en tjänst som 

passar såväl unga som äldre läshandikappade personer, de flesta tryckta böcker finns här att 

ladda ner som inläst bok. Funktionshindrades behov av bibliotekets tjänster kräver anpassning 

i såväl fysisk som digital tillgänglighet. Biblioteket bör ha ett brett utbud som möter detta 

behov och värnar om tillgänglighet i alla aspekter.  

Mål 

 Biblioteket ska locka fler att utifrån individuella förutsättningar uppleva, utforska, 

skapa och delta. 

Arena för idéutbyte, kreativ verksamhet och kulturella upplevelser.  
En omvärldsförändring vi kan se är människors möjligheter att via sociala medier snabbt 

skaffa en uppfattning i olika frågor. Uppfattningar som kan vara olika väl grundade i sanning 

och fakta. Arbetet med den fria åsiktsbildningen är en av bibliotekets stora utmaningar inför 

framtiden, likaså att inom ramen för det demokratiska samhällets värderingar vara en neutral 

arena för samtal och samhällsdebatt i ämnen där olika åsikter går isär. Biblioteket en viktig 

plats för kulturella upplevelser som t.ex. musik, barnteater, författarbesök och utställningar. 

Biblioteket arrangerar ofta skaparverkstäder för barn med olika medel och innehåll. 

Mål 

 Biblioteket ska vara en arena som främjar åsiktsfrihet och yttrandefrihet. 

 Biblioteket ska vara en arena för kulturella och estetiska upplevelser. 

 Biblioteket ska vara en arena som aktivt främjar kreativa processer. 

Aktiviteter 2019-2023 

Läsfrämjande 

 Fortsätta samt utveckla samarbetet mellan BVC/familjecentral och bibliotek. 

 Anordna minst 12 sagostunder per år fördelat på huvudbibliotek och filial. 

 Erbjuda alla förskolor bokpåsar för barn och föräldrar att låna hem. 

 Utveckla strategier för att stimulera barns och ungas fritidsläsning. Lästrappa med 

olika steg tas i bruk september 2020. 

 Arbeta med programaktiviteter på skolloven som kan kopplas till det vidgade 

textbegreppet. 

 Bjuda in alla förskoleklasser till biblioteket för biblioteksintroduktion. 

 Bygga en ny kunskaps- och förmedlarorganisation i samarbete med skolan, läspiloter. 

Ska träda i kraft 2020. 

 Bjuda in alla barn i årskurs 2 till biblioteksintroduktion och där dela ut en gåvobok. 

 Aktivt verka för kännedom om och spridning av Legimus (app för uppläsning av text 

för personer med nedsatt läsförmåga) 

 Aktivt delta i de läsprojekt som kommer att genomföras i Bibliotek Värmland. 

 Anordna författarbesök för både barn och vuxna och inspirera till läsecirklar i 

samband med dessa. 

 Inleda ett högläsningsprojekt för vuxna tillsammans med Svenska kyrkan och 

vårdcentralen i Töcksfors. Start ht.-19. 
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 Att under projektperioden sept-19 till juni-20 anordna digitala 

serieteckningsworkshops på lättläst svenska , prioriterad målgrupp personer med annat 

modersmål än svenska. Samverkan med Kyrkeruds folkhögskola. 

Livslångt lärande och tillväxt i hela kommunen 

 För att erbjuda ett mediebestånd som motsvarar behov, efterfrågan och kvalitet arbetas 

en medieplan fram, arbetet påbörjas under 2020. 

 Erbjuda ett mediebestånd som motsvarar vuxenstuderandes behov samt erbjuda 

litteratur på de språk som efterfrågas i kommunen. 

 Lyhördhet för behov av facklitteratur från kommunens nyföretagare. 

 Se över studieplatsernas utformning och placering i biblioteken. 

 Biblioteket ska erbjuda grupper av vuxenstuderande möjlighet att få 

biblioteksintroduktioner. 

 Biblioteket ska, på efterfrågan, erbjuda föreningar och andra sammanslutningar 

biblioteksguidning. 

 Biblioteket ska vara öppet för samverkan med företag och föreningar i hela 

kommunen. 

 Tillgängligöra Årjängs huvudbibliotek ytterligare genom att införa meröppet under 

planperioden. 

 Utbyte av bokhyllor på biblioteket i Töcksfors. 

MIK, medie- och informationskunnighet 

 Driva projekt finansierat genom statliga satsningen ”Stärkta bibliotek” 2019-2020, 

inriktning digital delaktighet. 

 Ansluta verksamheten till det nationella projektet ”Digitalt först” som syftar till att 

höja kompetensnivån bland bibliotekspersonalen. 

 Anordna workshops i olika digitala färdigheter och erbjuda drop-in för allmänhetens 

frågor. 

 Bevaka frågan i bibliotekens programutbud 

 Att inom ramen för bibliotekets digitala projekt, presentera läshjälpmedel och legimus 

för målgruppen under hösten -19 och våren -20. 

Ett bibliotek för alla 

 Informera och sprida kännedom om bibliotekets ”Boken kommer” verksamhet. 

 Att aktivt arbeta för ett samarbete med invandrar-, handikapp- och 

pensionärsorganisationer. 

 I samarbete med Bibliotek Värmland utveckla en medieplan för hantering av medier 

på andra språk än svenska. 

 Höja personalens kompetens gällande ett inkluderande arbetssätt och bemötande , 

arbeta för en HBTQ-certifiering.  

Arena för idéutbyte, kreativ verksamhet och kulturella upplevelser. 

 Öka antalet program på biblioteken där barn och unga är den prioriterade målgruppen. 

Från och med 2020 ska 2/3 av bibliotekets medel för programverksamhet riktas mot 

barn och unga. 

 Söka medarrangörer i lokalsamhället och spegla lokalbefolkningens sammansättning 

och intressen. 
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 Skapa möten mellan författare och läsare och främja intresset för skönlitteraturen som 

konstform. 

 Spegla dagsaktuella frågor i programverksamheten. 

 Främja bildandet av självstyrande gruppverksamheter inom olika intresseinriktningar, 

t.ex. filosofiskt café, korsordscafé och läsecirklar. 

 Erbjuda workshops i olika kreativa aktiviterer under skolloven för barn och unga. 

Uppföljning 

 Genom nyckeltalsredovisning varje år i samband med bokslutet och publicerandet av 

Sveriges officiella biblioteksstatistik. 

 Med hjälp av riktade uppföljningar i frågor som den politiska nämnden vill följa. 

 


