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INLEDNING
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet. En biblio-
teksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för all biblioteksverksamhet i 
kommunen. Den ska också vara ett stöd för politiker och tjänstemän i frågor som rör biblioteksut-
veckling och det livslånga lärandet. Biblioteksplanen anger konkreta målsättningar för kommunens 
biblioteksverksamhet samt en utvecklingsstrategi för densamma. Målsättningarna utvecklas sedan 
i den verksamhetsplan som varje år tas fram av förvaltningen och som godkänns av kultur- och 
utbildningsnämnden.

Planen antas av kultur- och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige.

Biblioteksplanen gäller under perioden 2018-2021 och ska revideras inom tre år efter att den har 
antagits av kommunfullmäktige.

UPPFÖLJNING OCH REVIDERING
Med utgångspunkt i biblioteksplanen upprättas varje år i samband med budgetarbetet verksamhets-
planer för kommunens biblioteksverksamhet. Uppföljning sker sedan vid verksamhetsårets slut. 
I verksamhetsplanerna konkretiseras biblioteksplanens övergripande mål och bryts ner i mätbara 
delmål. 

Uppföljning av brukarnas synpunkter sker genom årliga enkätundersökningar vars resultat redovi-
sas för kultur- och utbildningsnämnden i bokslutsarbetet samt på bibliotekets hemsida för allmän-
heten.

Revidering av biblioteksplanen för förslag till ny plan görs under första halvåret år 2021.

BIBLIOTEKSPLANENS GRUND
Styrdokument som ligger till grund för planen är Bibliotekslagen (2013:801), Skollagen (2010:800) 
och Diskrimineringslagen (2008:567), den regionala kulturplanen och biblioteksplanen, samt kom-
munens egna styrdokument. De internationella dokument som biblioteken förhåller sig till är bland 
andra UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest 1994, UNESCO:s skolbiblioteksmanifest 1999 och FN:s 
konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 1989.

”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden 
som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges möjlighet att utöva 
sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas aktiva del-
tagande och en demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och 
obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. 
(UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest, 1994) ”
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BIBLIOTEKSTYPER I DEGERFORS
Degerfors bibliotek är fria från politisk, religiös och kommersiell påverkan. Särskild vikt läggs vid 
att vara en plats där människor kan söka kunskap och få en känsla av sammanhang (KASAM) i 
en trygg miljö. Prioriterade grupper är såsom bibliotekslagen föreskriver: barn och unga, personer 
med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, samt de nationella mino-
riteterna. I Degerfors kommun finns ett folkbibliotek och sex skolbibliotek. Folkbiblioteket och 
skolbiblioteket har olika uppdrag, men organisatoriskt ligger de i Degerfors under samma nämnd 
och förvaltning (Kultur och utbildning). Folkbiblioteket är en demokratisk arena vars tjänster är till 
för alla, oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, nationalitet, språk eller social status 
(UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest).

Folkbibliotekets huvuduppdrag är att verka för information, läskunnighet, utbildning och kultur. 
Den fria tillgången till litteratur och information som biblioteket erbjuder är en grundförutsättning 
för den grundläggande yttrandefriheten och att kunna läsa och förstå en text är en förutsättning 
för att aktivt kunna delta i samhället. Ett av bibliotekens viktigaste uppdrag när det gäller barn och 
ungdomar är därför att uppmuntra till läslust.

Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs både för skolans elever och dess lärare. Som en integrerad 
del av utbildningsprocessen spelar det en viktig roll för utvecklingen av läs- och skrivkunnighet, 
informationskompetens, undervisning, inlärning och kultur. Ett gott samarbete mellan lärare och 
skolbibliotekarien kan bidra till att elever får bättre förutsättningar att lära sig. Sedan år 2016 är det 
personal från folkbiblioteket som bemannar samtliga skolbibliotek samt ansvarar för inköp, gall-
ring, biblioteksinformation och andra förekommande arbetsuppgifter, erbjuder bokprat, handled-
ning i källkritik, informationssökning et cetera.
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NULÄGESBESKRIVNING AV BIBLIOTEKET

Folkbiblioteket ligger centralt placerat i Folkets hus lokaler. Det har öppet 29 timmar i veckan 
året om. Förskole- och skolklasser tas även emot utanför ordinarie öppettider. Verksamheten är i 
huvudsak kostnadsfri för besökarna. Folkbiblioteket består av en vuxenavdelning, en barnavdelning  
och en ungdomsavdelning. Där finns även en tidskriftshörna samt en tidningshörna som ligger 
separat i Folkets hus lokaler och har mer generösa öppettider då den följer Folkets hus öppettider. 
2017 hade biblioteket 17 978 besökare (en ökning med 7 procent jämfört med år 2016) och 5,8 lån  
per invånare (att jämföra med 5,7 lån per invånare 2016). Antal aktiva låntagare var 1 378 stycken.

UTBUD OCH TJÄNSTER
På Degerfors bibliotek finns förutom traditionell låneverksamhet av böcker i olika format och 
på olika språk även tidningar, tidskrifter, DVD-filmer och tv-spel. Biblioteket tillhandahåller även 
publika datorer, trådlöst nätverk och en rad databaser. Biblioteket erbjuder även handledning i 
digitala frågor då sådan efterfrågas. Där finns också möjligheten att scanna, skriva ut och kopiera 
dokument. Det finns ytor för möten och enskildhet och biblioteket försöker på alla sätt leva upp 
till mottot ”kommunens vardagsrum”. 

På biblioteket kan kommuninvånare träffa energirådgivare och konsumentrådgivare. Dessa tjänster 
delas med grannkommunen Karlskoga och rådgivarna har särskilda besökstider (se hemsidan för 
aktuell information). 

”Folkbibliotekets tjänster ska vara fysiskt tillgängliga för alla medborgare i samhället. 
Detta förutsätter att bibliotekslokalerna är centralt belägna, att det finns bra förutsättningar för 
läsning och studier, samt tillgång till lämplig teknisk utrustning och att de har tillräckligt öppett-
hållande för att passa användarna. Det innebär också att biblioteket genom uppsökande verk-
samhet ska kunna erbjuda sina tjänster till dem som inte själva kan besöka biblioteket. 
(UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest 1994) ”
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PERSONAL
Personalen, som är bibliotekets viktigaste resurs, har som grundbemanning en bibliotekarie på 
heltid samt fyra biblioteksassistenter på totalt 3,75 ssg.

PROGRAMVERKSAMHET
Biblioteket erbjuder programverksamhet i form av föreläsningar, författarbesök, teaterföreställ-
ningar, konstutställningar, lovverksamhet, biovisningar med mycket mer. Biblioteket har ett nära 
samarbete med Folkets hus och tillgång till konsthall och en stor och fin teater-/biosalong. Biblio-
tekets personal ingår i kommunens ”Skapande skola”-grupp, där även representanter från grund-
skolans alla stadier, musikskola, rektorsgrupp och kulturchef  ingår.
Bibliotekets personal köper in kultur till förskola och grundskola. Exempelvis får alla i årskurs 2 
och årskurs 5 ett författarbesök. 
Lovverksamhet erbjuds vid skollov.

Externa samarbetspartners såsom exempelvis föreningslivet och studieförbund bidrar till ett ökat 
programutbud och till bibliotekets roll som mötesplats. Biblioteket finns tillgänglig dygnet runt via 
hemsidan och webbkatalogen.

SAMVERKAN
Utöver samverkan med kommunens egna aktörer, föreningslivet och studieförbund samverkar De-
gerfors bibliotek även på ett regionalt plan med Biblioteksutveckling Region Örebro Län (BRÖL) 
samt andra bibliotek i länet kring många frågor. Exempel på samverkansområden är ett gemen-
samt upphandlingsavtal för inköp av medier, fria transporter av medier mellan kommunerna ”låna 
här-lämna där”, gemensamma utbildningsdagar för bibliotekspersonal, olika projekt såsom exem-
pelvis ”Örebro län läser” samt medverkan i de olika nätverken som finns; digitala nätverket, medie-
nätverket, skönlitterära nätverket, nätverket för barn och unga och skrivnätverket för att nämna 
några.

LÄSFRÄMJANDE ARBETE
Förskolor och skolklasser erbjuds olika läsfrämjande åtgärder såsom biblioteksvisning, lånebesök, 
bokprat med mer. 
Gåvoböcker: I samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) ger biblioteket bort presentkort på 
böcker till barn vid två och ett halvt respektive fyra års ålder. Alla sexåringar bjuds in till biblioteket 
för att få en bokgåva samt se en teaterföreställning i samband med besöket.

UPPSÖKANDE VERKSAMHET
För den som inte själv kan ta sig till biblioteket erbjuds i begränsad omfattning ”Boken kom-
mer”-service där bibliotekspersonal plockar ihop böcker åt enskilda personer.
Bokdepositioner placeras ut på lämpliga institutioner i kommunen, samt skickas till förskolor, Fa-
miljecentralen och Österviks byalag.

PRIORITERADE GRUPPER
BARN OCH UNGA
I bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdo-
mar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar (§ 8). Degerfors bibliotek har en förhållandevis 
stor barnavdelning med ett brett utbud av böcker på olika språk och i olika format, tidskrifter, 
DVD-filmer, tv-spel med mera. Där finns också leksaker, pussel och pyssel, samt maskeradkläder. 
2017 invigdes den så kallade Sagoskogen, delvis finansierad av bidrag från Region Örebro Län. Där 
är det naturligt att samla barn för högläsning, med utsikt över hela biblioteket.

I Degerfors är barn- och ungdomsavdelningarna separerade från varande. Rent geografiskt gränsar
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ungdomsavdelningen till vuxenavdelningen och erbjuder genom en mysig sittgrupp lite avskildhet 
från resten av biblioteket.

I den Folkhälsopolitiska planen (antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, § 89) i Degerfors står 
det bland annat att kommunen ska:
• Utveckla och stärka det befintliga arbetet med barnkonventionen
• Barnens bästa skall vara vägledande vid all beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn 

och unga.
Alla vuxna bör, och särskilt personal som arbetar inom förskola, skola och på biblioteket ska:
• I sitt handlande sätta barnets/ungdomens bästa i första rummet.
• Vägleda barn och ungdomars sökande efter kunskap och information
• Uppmuntra och stimulera barn och ungdomars läs- och språkutveckling.

PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
I bibliotekslagen står det att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild upp-
märksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika 
behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av infor-
mation (§ 4). För dem med särskilda behov finns anpassade medier så som talböcker (DAISY), 
storstilsböcker, lättlästa böcker och kombinerat material. Det finns ett antal DAISY-spelare som 
låntagarna får låna och prova hemma, innan de köper sin egen. Bibliotekets personal hjälper även 
den som själv vill ladda hem böcker via Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) genom att 
lägga upp låntagaren som användare och informera om hur det går till.

På biblioteket finns även läsglasögon till utlån.
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Kommunens nya hemsida som lanserades 2018 har uppläsningsfunktion. 
Biblioteket är beläget en trappa upp i Folkets hus, men det finns hiss vid en av de tre ingångarna 
och en ramp vid en annan. Alla publika delar av biblioteket är, med undantag för Sagoskogen, lät-
tillgängliga för den som är rullstolsburen eller på annat sätt rörelsehindrad.

PERSONER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA OCH DE 
NATIONELLA MINORITETERNA
I bibliotekslagen står det att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild upp-
märksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, 
bland annat genom att erbjuda litteratur på:
1. De nationella minoritetsspråken.
2. Andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. Lättläst svenska (§ 5).

Biblioteket köper in medier på olika språk och fjärrlånar det som efterfrågas men som eventuellt 
saknas i det egna beståndet. Det finns ett mindre utbud av tidningar och tidskrifter på främmande 
språk, men biblioteket tillhandahåller också en webbaserad tidningsdatabas med tillgång till tid-
ningar från hela världen. Den finns tillgänglig dygnet runt via bibliotekets hemsida för den som har 
bibliotekskort.

Biblioteksinformationen är översatt till engelska, finska, arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, dari 
och thailändska. Degerfors kommun ingår sedan 2014 i finskt förvaltningsområde och därför har 
det finska språket en förstärkt ställning i kommunen, något som märks av i medieutbudet. Det 
finns även finskspråkig personal på biblioteket.

Biblioteket har en viktig roll när det gäller integration och information och kan genom sin folkbil-
dande roll verka för att förebygga främlingsfientlighet.
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NULÄGESBESKRIVNING SKOLBIBLIOTEKET

Enligt skollagen (SFS 2011:800) ska alla elever i grundskolan och gymnasieskola ha tillgång till 
skolbibliotek och i Degerfors kommun är det Kultur- och utbildningsnämnden som ansvarar för 
att så är fallet. Personal från folkbiblioteket bemannar samtliga skolbibliotek samt ansvarar för 
inköp, gallring, biblioteksinformation och andra förekommande arbetsuppgifter, erbjuder bokprat, 
handledning i källkritik, informationssökning et cetera.
Degerfors kommun har en gemensam gymnasienämnd med grannkommunen Karlskoga och gym-
nasieenheten i Degerfors lyder organisatoriskt under Karlskoga kommun. Samma sak gäller för 
vuxenutbildningen med SFI, som är placerad i Folkets hus.
I kommunen finns fem F6-skolor, varav tre är i tätorten (Bruksskolan, Parkskolan och Strömtorp-
sskolan) och två i glesbygden (Svartå skola och Åtorps skola) samt en högstadieskola (Stora Valla-
skolan).

BEMANNING
Skolbibliotekarie om sammanlagt 0,9 ssg finnas att tillgå för F9, vilket är fördelat på 40% till F6 
samt 50% till årskurs 7-9. Samtliga skolor har ett eget skolbibliotek, men rummens utformning och 
mediebestånd varierar mycket, bland annat beroende på skolornas olika storlekar. Alla F6-elever i 
tätorten har tillgång till skolbibliotekarie en dag per vecka och F6-eleverna i glesbygdsskolorna en 
dag varannan vecka. Eleverna i årskurs 7-9 har tillgång till skolbibliotekarie fyra dagar i veckan. En 
nationell definition av bemannade skolbibliotek är enligt Kungliga Biblioteket att de har minst 20 
timmar i veckan avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamhet. I nuläget är det bara högstadie-
eleverna i Degerfors som kan sägas ha tillgång till det, men det är inget som är unikt för Degerfors 
kommun. Drygt hälften av landets elever har inte tillgång till skolbibliotek som har minst 20 tim-
mar avsatt bemanning i veckan.
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SAMVERKAN
Hur samverkan ser ut mellan skolbiblioteken och lärarna varierar mycket och är avhängigt av res-
pektive lärares intresse. 
Skolbiblioteken och folkbiblioteket har redan innan folkbibliotekets personal tog över bemanning-
en av skolbiblioteken samverkat kring olika projekt, upprättandet av bokpooler, författarbesök och 
teaterföreställningar, filmvisningar et cetera.

MEDIEBESTÅND
Ett gediget arbete med att gallra och uppdatera skolbibliotekens mediebestånd har pågått under de 
senaste åren. Skolbiblioteken har från den beslutade skolbudgeten en summa avsatt för inköp av 
litteratur et cetera.

DATORISERING
Arbetet med att datorisera skolbiblioteken har påbörjats.

”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och idéer som är grundläggande för att delta i da-
gens informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som 
behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för 
att de ska kunna leva som ansvarstagande medborgare ”
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UTMANINGAR FÖR FOLKBIBLIOTEKET

Generellt minskar boklånen och biblioteksbesöken i hela landet. Degerfors bibliotek har varit un-
dantaget den negativa trenden, men måste ändå fortsätta sträva efter att vara relevant för besökar-
na. Årliga enkätundersökningar bör göras, där besökarna kan komma med önskemål och synpunk-
ter. 
Läsfärdigheten hos barn och unga visar också på en nationellt nedåtgående trend. Där har bibli-
oteken en viktig roll i sitt läsfrämjande arbete och med ett fortsatt gott samarbete med BVC och 
förskolan kan läsfrämjande insatser sättas in tidigt.

Ett sätt att väcka läslust hos framför allt barn och unga kan vara att erbjuda ett forum för kreativ 
skrivande, exempelvis genom skrivcirklar och skrivtävlingar. Läsning och skrivande är nära besläk-
tade och eget skapande kan utöver att främja läs- och skrivförmågan också öka självkänslan och 
vara identitetsskapande. 

Ett tuffare samhällsklimat märks av även inne på biblioteken. Även om Degerfors bibliotek i jäm-
förelse med andra bibliotek i landet har varit ganska förskonade från hot och våld har arbetet med 
att ta fram en verksamhetsanpassad handlingsplan påbörjats och personalen bör fortbildas. Snabba 
samhällsförändringar och den tekniska utvecklingen skapar nya informationsmönster vilket ställer 
höga krav på bibliotekspersonalens kompetens och flexibilitet. Detta är något som bör beaktas vid 
rekrytering av ny personal. Det medför även ett behov av fortbildningsinsatser för personalen.

Biblioteket har under flera års tid, liksom andra verksamheter i kommunen, varit med om nedskär-
ningar. Det har lett till kortare öppettider och en stressigare arbetsmiljö för personalen. Ett mått att 
mäta personaltätheten på är med antal årsverken. Generellt sett finns ett halvt årsverke vid folkbib-
lioteken per tusen invånare, men det varierar kraftigt mellan olika kommuner. Degerfors kommun 
skulle med sina cirka 10 000 invånare med andra ord ha cirka fem årsverken på biblioteket, för att 
följa genomsnittet. Utvecklingen av antal årsverken har de senaste åren sett ut enligt nedan:
2013-2015: 3,5
2016: 3,75
2017: 4,35

För 2018 är bemanningen planerad till 4,75 årsverken. I siffrorna ingår de 0,9 ssg som vigs å 
skolbiblioteksverksamhet så antalet årsverken på folkbiblioteket  är egentligen något lägre än vad 
statistiken visar.
Det behöver följas upp hur Degerfors bibliotek, med begränsade resurser, kan tillgodose kravet på 
tillgänglighet. 
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UTMANINGAR FÖR SKOLBIBLIOTEKEN

Skolbiblioteken bör datoriseras snarast för att underlätta informationssökning, erbjuda elever ett 
bättre utbud (oberoende av vilken skola eleven går på har hen tillgång till alla skolbibliotekens och 
folkbibliotekets medier) samt underlätta för bibliotekspersonalen att se statistik och kunna sätta in 
tidiga åtgärder et cetera.

Mediebeståndet behöver utvecklas, vilket tar tid med tanke på skolornas begränsade resurser. Ett 
sätt att utöka mediebeståndet ganska snabbt och inom befintlig ram är att ha en gemensam skol-
bibliotekskatalog och ett helhetstänk när det gäller inköp. Om skolorna samordnade inköp av klass-
uppsättningar skulle de exempelvis kunna köpa in olika titlar till olika skolor och därmed få tillgång 
till många fler titlar.

Tillgången till skolbibliotekarie behöver förbättras ytterligare.

Grundskolan bör liksom folkbiblioteket ta fram en verksamhetsplan för skolbiblioteken och lägga 
upp en långsiktig plan för underhållet av dess mediebestånd, samt klargöra hur samverkan mellan 
skolpersonal och bibliotekspersonal ska se ut. Folkbiblioteket kan fungera som en rådgivande och 
sakkunnig resurs i det arbetet.

FOKUSOMRÅDEN UNDER 2018-2021

Kommunfullmäktige har beslutat vilka utvecklingsområden som ska prioriteras i kommunen de 
närmaste åren. Dessa är:
• Attraktivitet
• Kvalitet i verksamhet och service
• Integration
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Degerfors kommun, 693 80 Degerfors

Telefon: 0586-481 00

E-post: kommun@degerfors.se


