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Inledning

Folkbiblioteket i Laxå kommun sorterar under Barn- och utbildningsnämnden. Förutom
huvudbiblioteket ansvarar biblioteket också för skolbiblioteken i kommunen.
Biblioteksplanen inkluderar båda typerna av bibliotek.

1.1

Styrdokument

Viktiga styrdokument som reglerar verksamheten vid Laxå kommuns bibliotek:
•
•
•
•

Bibliotekslagen SFS2013:801
Skollagen 2 kap. 36 §, 2010:800
UNESCOs manifest för folk- och skolbibliotek
FNs konvention om barnets rättigheter

Biblioteksplanen ska ligga till grund för biblioteksverksamheten i kommunen åren 20172020. Varje år upprättas ett mer detaljerat handlingsprogram i bibliotekets
verksamhetsplan.

1.2

Bibliotekets uppdrag

Biblioteken i Laxå kommun ska vara en öppen arena och tillgängliga för alla. Biblioteken
ska ge sina besökare tillgång till medier för information och studier samt kulturella
upplevelser och förströelse.
Bibliotekslagen lyfter fram bibliotekets betydelse för det demokratiska samhällets
utveckling och dess roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Betydelsen av att
främja litteraturens ställning är också tydliggjord.
Bibliotekslagen betonar folkbibliotekets uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt
nationella minoriteter. Folkbiblioteket ska också ägna särskild uppmärksamhet åt barn
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.
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Folkbibliotek

”Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och
anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekets utbud av medier och tjänster ska
präglas av allsidighet och kvalitet” (6§) samt vidare ”På folkbiblioteken ska allmänheten
avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett
publiceringsform…”(9§)
”Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska
verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet” (7§)
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättning…”(4§)
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska,…”(5§)
”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja
deras språkutveckling och stimulera till läsning…”(8§)
Biblioteksverksamheten i Laxå kommun ska bedrivas med medborgaren i centrum och
ska ha en öppen dialog med besökare för att kunna tillgodose behov och utveckla idéer
och önskemål. Biblioteket ska vara så tillgängligt som möjligt, både fysiskt och digitalt.
Lokalerna ska vara anpassade så att personer med olika funktionshinder ska kunna
nyttja de tjänster som erbjuds. De som själva inte har möjlighet att komma till
biblioteket erbjuds uppsökande verksamhet men även olika lösningar för att kunna ta
del av bibliotekets tjänster på andra tider än då biblioteket är bemannat.

2.1

Medier

Mediebeståndet och bibliotekets tjänster ska präglas av mångfald och kvalité.
Laxå biblioteks medier såsom böcker, ljudböcker, tidskrifter med mera ska spegla den
efterfrågan som finns hos besökarna. Inköpsförslag från besökare prioriteras. Biblioteket
ska kontinuerligt arbeta med översyn av beståndet genom inköp och gallring.
Litteratur som biblioteket inte själv kan tillhandahålla fjärrlånas från andra bibliotek i
länet eller övriga landet.
Biblioteket ska i enlighet med 4§ och 5§ särskild ägna uppmärksamhet åt och erbjuda,
tillgängliggöra och förmedla information för personer med annat modersmål än svenska
samt personer med funktionsnedsättningar. Laxå bibliotek tillhandahåller, så långt det
är möjligt, litteratur på alla de språk som efterfrågas samt böcker på lätt svenska. Vidare
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erbjuds bland annat anpassade medier för till exempel äldre eller personer med
läsnedsättning.

2.2

Biblioteket som arena

Det fysiska biblioteket är en av få offentliga arenor där alla som vistas i kommunen kan
träffas, umgås, dela med sig och lära sig saker. Laxå bibliotek ska fortsätta att anordna
aktiviteter för vuxna och barn. Biblioteket vill även samarbeta med privatpersoner,
föreningar och studieförbund för att anordna aktiviteter och arrangemang i bibliotekets
lokaler.

2.3

Det digitala biblioteket

Biblioteket har en viktig roll i att överbrygga den digitala klyftan i samhället. Laxå
bibliotek ska erbjuda trådlöst nätverk och publika datorer. Biblioteket bör också erbjuda
till exempel ”datastuga” för att hjälpa människor att förstå den digitala tekniken. Sådana
evenemang kan med fördel anordnas med hjälp av utomstående aktörer.
Biblioteket måste följa med i teknikutvecklingen och kunna möta besökarnas behov.
Omvärldsbevakningen på det digitala området är därför viktig.

2.4

Social verksamhet

Bibliotekets verksamhet riktad mot äldre och personer med funktionsnedsättning är ett
prioriterat område. Äldre och funktionsnedsatta som inte själva kan besöka biblioteket
ska ha möjlighet till biblioteksservice i hemmet. Serviceinrättningar och äldreboenden
ska servas vad gäller litteratur eller stöd och utbildning på området. Det kan ske genom
till exempel boksnurror på boenden och i träffar som biblioteket anordnar för personal
inom omsorgen.

2.5

Barn- och ungdomsverksamhet

Bibliotekslagen säger att barn och ungdomar är en prioriterad grupp. Här kan biblioteket
spela en viktig roll för att stimulera intresset för läsning. Biblioteket ska aktivt stimulera
läs- och språkutveckling. Mötet med språket ska vara fyllt av glädje, väcka nyfikenhet
och lust. Aktiviteter för barn och unga ska vara en naturlig del av verksamheten.
Biblioteket ska också ge service till kommunens förskolor som till exempel boklådor och
tema-/språkpåsar.
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Skolbibliotek

”Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek” (10§)
Skolbibliotek spelar en viktig roll för utbildning och kultur, för att främja läs-och
skrivkunnigheten och förmåga att söka information. Skolbiblioteket ska stödja och
främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplan. Skolbiblioteket
ska också främja elevernas läslust och lust att lära.
Laxå kommun har skolbiblioteksverksamhet på alla skolor i kommunen. Dessa är
bemannade av bibliotekspersonal varje vecka. Laxå bibliotek vill fortsätta att utveckla
skolbiblioteksverksamheten i samarbete med skolan och i viss mån även med förskolan i
de fall där förskolan finns i samma lokaler som skolan.
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