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BIBLIOTEKSPLAN - SOLLEFTEÅ KOMMUN
INLEDNING
Övergripande vision och mål
Sollefteå kommun utvecklas och förnyas med en välutbildad
befolkning, god livsmiljö, mångfald i företagande, god omsorg och en
välkomnande attityd.
Övergripande verksamhetsmål – attraktiv kommun att besöka, bo och
leva i.
Sollefteå kommuns övergripande vision och verksamhetsmål förstärker bibliotekets
uppdrag och verksamhet och gör medarbetarna än mer motiverade att bidra till
verksamhetens och kommunens måluppfyllelse.
Bibliotekets verksamhet är i grunden socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.
Folkbiblioteken är till för alla, de tillgängliggör media i form av böcker, tidningar,
tidskrifter och information, i analog och digital form, liksom kulturell verksamhet vilket
ger möjligheter till upplevelser, kunskap och bildning och resurserna återanvänds om
och om igen.
Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument för långsiktig hållbar utveckling av
Sollefteå kommuns biblioteksverksamhet och kopplar till hållbarhetsmålen, liksom
till Bibliotekslagen som säger att samtliga kommuner ska anta en plan för sin
verksamhet på biblioteksområdet.
Biblioteksplanen avser verksamhetsåret 2021, med möjlighet till förlängning.
Biblioteksplanen ligger som grund för den årliga verksamhetsplanen där konkreta
åtgärder formuleras.
Biblioteksplanen är grundad på Bibliotekslagen (SFS 2013:801) och FN:s
konvention om barnets rättigheter, (som blir svensk lag 1 januari 2020),
internationella, nationella och regionala styrdokument, liksom Sollefteå kommuns
övergripande verksamhetsplan 2020-2022 och Sollefteå kommuns kulturplan.
Planen är antagen av kommunstyrelsen 2019-11-05 § 235 och kommunfullmäktige
2019-11-25 § 157.
(Hänvisning till styrande dokument finns i slutet av planen.)

Bibliotekens prioriterade grupper
•

•

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar
för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat
genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
Folkbibliotek och skolbibliotek har båda ett stort ansvar för att stimulera alla
barns och ungdomars läsning och medie- och informationskunnighet (MIK) för
såväl förströelse som kunskapsinhämtande. Läsförmåga och MIK är en
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•
•

•

förutsättning för att kunna utöva både rättigheter och skyldigheter i ett
demokratiskt samhälle.
Folkbibliotek och skolbibliotek ska ge förutsättningar till litterära aktiviteter och
förmedla ett anpassat kulturutbud som stimulerar och utvecklar barn och
ungdomars språk, känsla, fantasi och kreativitet
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet 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 information.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat
modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på de
nationella minoritetsspråken, andra språk än de nationella
minoritetsspråken och svenska och lättläst svenska

De offentliga bibliotekens ändamål
•
•
•

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Folkbibliotekens uppdrag
•
•
•
•
•

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas
behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och
kvalitet.
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.
På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få
tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Biblioteksplanens genomförande och uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens samtliga biblioteksverksamheter.
Under kommunstyrelsen har utskottet för samhällsutveckling ansvar för
folkbibliotekens verksamhet. Utskottet för unga och lärande har ansvaret för
skolbiblioteksverksamheten.
Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och utvärdering av biblioteksplanen.

Sollefteå folkbiblioteks organisation 20191002
Folkbiblioteksverksamheten i Sollefteå kommun består av bibliotek i Junsele och
Näsåker, samlokaliserade med Medborgarkontoren, Ramsele och Resele, som är
både folk- och skolbibliotek, filialen i Långsele och huvudbiblioteket i Sollefteå som
har en central funktion för all biblioteksverksamhet i kommunen. På
huvudbiblioteket administreras gemensamma funktioner, som gemensamma
media, datasystem, katalog, specialmedia som t ex talböcker, böcker på andra
språk, böcker med stor stil. De fysiska biblioteken kompletteras med bibliotekets
webbplats som ger möjlighet till självservice och tillgång till databaser och utlån av
e-media när som helst på dygnet.
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FOKUSOMRÅDEN OCH MÅLBILDER FÖR SOLLEFTEÅ
KOMMUN OCH FOLKBIBLIOTEKET
Fokusområde 1 - UTBILDNING
Målbild: Sollefteå kommun har ett brett och utåtriktat samhällsengagemang. En
nära samverkan inom kommunorganisationen skapar goda och långsiktiga
förutsättningar för barn och unga. Med en god utbildning ges våra barn och
ungdomar goda förutsättningar för att brett kunna välja inriktning i livet och främja
en livskraftig kommun.

Målbild folkbibliotek - UTBILDNING
Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, och ägna
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning.
Att vårdnadshavare läser för barnen och att barnen läser från tidig ålder och har
tillgång till litteratur från bebis till vuxen människa är en förutsättning för ett
livslångt lärande. Läsning stimulerar fantasin och kreativiteten och ger Sollefteå
kommuns barn och ungdomar möjligheter att i framtiden kunna tillägna sig
kunskap och studera. Förutsättningen för att nå framgång och nå målen i det
läsfrämjande arbetet är ett fungerande samarbete med andra verksamheter i
kommunen.

Fokusområde 2 – LIVSMILJÖ
Målbild: Tillsammans med kommunmedborgaren som medskapare är vi en
attraktiv kommun att bo och leva i. En god livsmiljö med hög grad av delaktighet
och inflytande skapar trygghet och välbefinnande. Kommunen verkar för en
bibehållen och förbättrad hälsa bland kommunmedborgarna.

Målbild folkbibliotek - LIVSMILJÖ
Bibliotek ska finnas i kommunen och det allmänna biblioteksväsendet ska verka för
det demokratiska samhällets utveckling, genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning.
Sollefteå folkbiblioteksverksamhet är en viktig mötesplats och finns idag i de större
samhällena i kommunen, men det finns stora “vita” områden utan någon
biblioteksverksamhet. För att stärka målbilden livsmiljö har vi startat ett arbete för
att öka likvärdigheten i kommunen, där nya samarbetsformer testas, äldreboende,
fritidsgårdar, föreningar av alla slag är möjliga samarbetspartners. Målet är att
skapa en mer likvärdig och trygg biblioteksverksamhet i hela kommunen.
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Fokusområde 3 - FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
KOMPETENSFÖRSÖRJNING, ARBETE OCH TILLVÄXT
Målbild: Här i Sollefteå kommun är vi både myndighetsutövare och rådgivare, och
vår organisation ska kännetecknas av att vi ger god service till de som bor och
verkar i vår kommun. Genom att öka attraktionen i våra verksamheter och hos vårt
näringsliv skapar vi förutsättningar för tillväxt i kommunen, där ett positivt flyttnetto
är en viktig effekt av våra insatser. Ett unikt värdskap utmärker oss och vi är alla
goda ambassadörer. Tillsammans skapar vi ”Ett Sollefteå där man vill arbeta, bo
och leva.”

Målbild folkbibliotek - FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
KOMPETENSFÖRSÖRJNING, ARBETE OCH TILLVÄXT
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Folkbiblioteken ska också verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik
kan användas för bland annat kunskapsinhämtning och lärande och ha ett utbud
av medier och tjänster som präglas av allsidighet och kvalitet.
I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.
Folkbiblioteken har en viktig roll i att nå kommunens mål om kompetensförsörjning,
arbete och tillväxt.
Biblioteken stöttar sina besökare genom att ge människor möjlighet att studera för
sin bildning, för att fortbilda sig, för att skaffa sig en utbildning. Genom tillgången till
landets samlade biblioteksresurser ser biblioteken till att tillgängliggöra all kunskap
som finns, analoga som digitala, för ett livslångt lärande.
Bibliotekets uppdrag att främja intresset för bildning, upplysning, utbildning,
forskning, liksom att verka för att öka kunskap och användandet av det
digitaliserade samhället är en förstärkning och förlängning av övriga
kompetenshöjande verksamheter i samhället. Eftersom biblioteken är för alla och
har besökaren i centrum finns inga begränsningar för den som vill tillägna sig
fortbildning och kunskap.

Fokusområde 4 – OMSORG
Målbild: Kommunmedborgarna känner sig sedda, trygga och respektfullt
bemötta. De har tillgång till god vård och omsorg som utformas utifrån den
enskildes behov och förutsättningar. Kommunens samlade resurser och
kompetens används över verksamhets- och enhetsgränser för att hitta den
långsiktigt bästa lösningen för medborgaren.

Målbild folkbibliotek - OMSORG
Folkbibliotek ska finnas tillgängliga för alla och vara anpassade till användarnas
behov.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet 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 information.
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Biblioteken ska finnas tillgängliga för alla och ha användarnas behov i fokus. Det
ställer stora krav på bibliotekslokaler, personalens kompetens och hur vi möter
våra besökare. Bibliotekens inriktning för att arbeta mer uppsökande, gentemot
filialer, föreningar, äldreboenden, fritidsgårdar, med flera, är en del i att göra
bibliotekens utbud och tjänster mer tillgängliga, för alla.

Fokusområde 5 – SERVICE
Målbild: Sollefteå kommun sätter alltid medborgaren i centrum. Medborgaren och
aktörer inom kommunen får en hög service. Det är enkelt att få information och
kontakt med kommunens verksamheter. Vi skapar värde för samtliga medborgare
genom grundläggande samhällsservice av god kvalité.

Målbild folkbibliotek - SERVICE
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan
användas för bland annat kunskapsinhämtning och lärande och ha ett utbud av
medier och tjänster som präglas av allsidighet och kvalitet.
Målbilden service ingår i alla målbilder för biblioteken. Biblioteken är utpräglade
serviceverksamheter, där det i alla våra uppdrag ingår att ge service, att ha god
kvalité på allt vi gör. För biblioteksverksamheten gäller att utvecklas för att ständigt
nå nya grupper, genom fortbildning av personalen, genom samverkan och
samarbete med andra, genom att alltid ha användaren i fokus och genom att göra
våra besökare delaktiga i verksamheten.

De viktigaste lagar, förordningar och internationella, nationella och regionala
dokument, som styr bibliotekens verksamheter:
•
•
•
•
•
•

UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest
FN:s konvention om barnets rättigheter

Bibliotekslag (SFS 2013:801)
Diskrimineringslag (SFS 2008:567)
Regional kulturplan 2019-2022
Regional biblioteksplan 2019-2022
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