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Syftet med biblioteksplanen 
I bibliotekslagen står att kommuner och landsting ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. 
Biblioteksplanen är ett dokument som skapar struktur för bibliotekens arbete. Planen är också 
en konkretisering av skolbibliotekens och folkbibliotekens uppdrag och verksamhet. Den ger 
politiker och medborgare insyn och förståelse och öppnar upp för diskussioner och idéer om 
biblioteket. 

Uppdraget 
Bibliotekens verksamhet regleras i bibliotekslagen Här slås det fast att varje kommun ska ha ett 
folkbibliotek och att också varje skola ska ha ett skolbibliotek enligt nu gällande skollag. (SFS 
2013:801).  Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ”ska eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång 
till skolbibliotek”.   
 
Både skol- och folkbibliotek är så kallade allmänna bibliotek. Enligt lagen ska allmänna 
bibliotek: 
 

 Verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och 

fri åsiktsbildning. 

 Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 

samt kulturell verksamhet i övrigt.   

 Samverka med andra bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet i 

syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser.   

 Vara tillgängliga för alla. Prioriterade grupper för biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 

är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteterna och personer som har annat 

modersmål än svenska. 

Folkbibliotekens uppdrag är bredare än skolbibliotekens. Om folkbiblioteken står det i 
bibliotekslagen att de ska:  

 Ge allmänheten tillgång till litteratur avgiftsfritt under en viss tid.  

 Ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform. 

 Ha ett utbud som präglas av allsidighet och kvalitet.  

 Särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.  

 Verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 

lärande och delaktighet i kulturlivet.  
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 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. 

Lokala uppdrag 

Bibliotekens verksamhet påverkas också av lokala förutsättningar och av politiska beslut i 
Gullspångs kommun. Kommunbiblioteket har en del lokala ansvarsområden.  
 

 Delansvar för Frans G Bengtssons minnesbibliotek som ligger i anslutning till bibliotekets lokaler 

i Gullspång.  

 Samarbeta med kommunens turismsamordnare. Biblioteket i Hova och Biblioteket i Gullspångs 

är så kallade infopoints.  

 Samarbete med polisen, biblioteken tar bland annat emot hittegods. 

I Gullspångs kommuns värdegrund beskrivs hur arbetet i kommunen skall sträva mot att 
förverkliga: gemenskap, gästfrihet, glädje och garantier för medborgare i Gullspångs kommun. 
Några av strategierna för att uppnå detta kan nämnas som särskilt aktuella för biblioteket: 
 

 Att utveckla mötesplatser för alla åldrar för att dela upplevelser med varandra.  

 Att ge ett gott bemötande.    

 Att ta vara på kommunens egna unika kulturvärden.  

 Att få kommuninnevånarna att inse vikten av att skapa ett hållbart samhälle som inte äventyrar 

levnadsvillkoren för kommande generationer.   

Uppdraget sammanfattat 

Hur ska biblioteken i kommunen förverkliga dessa lokala och nationella uppdrag? Detta 
åskådliggörs i biblioteksplanen. Den sammanfattning av de olika uppdrag som följer här nedan 
återkommer i avsnittet om strategier.  

Uppdrag för skol- och folkbiblioteken   

Gemensamt   

• Tillgänglighet (funktionshindrade samt nationella minoriteter och personer med annat modersmål 
än svenska som prioriterade grupper). 

• Läsfrämjande (barn och unga som prioriterad grupp). 
• Alltid ge ett bra bemötande.  
• Främja informationskompetens.  
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Uppdrag för folkbiblioteket 

• Erbjuda mötesplatser kring kulturupplevelser, lokal kultur och förmedling av lokalt kulturarv. 
• Ge kommuninnevånarna tillgång, till landets samlade biblioteksresurs samt litteratur oavsett 

publiceringsform. 

Förutsättningarna för biblioteken i Gullspångs kommun 

Styrning och organisation 

För folkbibliotek ansvarar kommunerna och för skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, 
staten eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800, 
SFS 2010:800) i Gullspångs kommun finns en skol- och kulturchef som har det övergripande 
ansvaret över verksamheterna vid skolor och på kommunbiblioteket. Ansvarig nämnd är Barn- 
utbildnings- och kulturnämnden. Under skol- och kulturchefen finns rektorer och en 
bibliotekschef med kulturansvar 
 

 
 
Bibliotekschefen har ansvar för budget, verksamhet och personal vid kommunbiblioteken. 
Ytterst ansvariga för skolbiblioteken vid kommunens skolor är skolans rektorer. Verksamheten 
leds dock av bibliotekschefen. Bibliotekarierna delar sina tjänster mellan skol- och 
folkbibliotek.  Bibliotekschefen har utöver detta ansvar också ansvarsområden som rör den 
allmänna kulturverksamheten i Gullspångs kommun.   
 

Barn- utbildnings  och 
kulturnämnden

Förvaltningschef Barn-
utbildning och kultur

Bibliotekschef med 
kulturansvar

Bibliotekarie

och 

ungdomskultursamordnare

Bibliotekarie  

Biblioteksassistent Rektorer
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Biblioteksassistenten och de två bibliotekarierna rapporterar till bibliotekschefen. Deras 
uppdrag och ansvar framgår av individuella arbetsbeskrivningar som tagits fram utifrån 
bibliotekslagen. Man kan t.ex. ha läsfrämjande som en del av sitt uppdrag.  
 
Bibliotekslagen och politiska beslut i Gullspångs kommun skapar ramarna för bibliotekens 
verksamhet. Politikerna i kommunen gör leveransåtaganden till de olika verksamheterna. 
Leveransåtagandena följs upp med olika typer av utvärderingar och uppföljningar.  
 
Biblioteksplanen förhåller sig även till två ytterligare planer för kultur i Gullspångs kommun, 
kulturplanen och den kompletterande Barn och ungdomskulturplanen. I Kulturplanen värnas 
det lokala kulturarvet och barn och unga ses som en särskilt prioriterad grupp. Barn- och 
ungdomskulturplanen ”trycker på” det läsfrämjande arbetet och där står att kommunbibliotek 
och skolbibliotek ska samarbeta kring läsfrämjande.  
 

Verksamhetens inriktning och omfattning 

I Gullspångs kommun finns två folkbibliotek. Ett bibliotek i Hova och ett i Gullspång.   
 
Utöver detta finns det skolbibliotek. Ett bibliotek för åldrarna F-6 på Regnbågsskolan och ett 
bibliotek för åldrarna F-9 som ligger på Gullstensskolan äldre. Bibliotekarierna i kommunen har 
delar av sina tjänster på skolbiblioteken.  
 
Gullspångs kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola med ett undantag: 
Introduktionsprogrammet språkintroduktion (IM) Skolbiblioteksverksamheten på IM är under 
uppstart. I väntan på en mer stadigvarig lösning använder man sig av kommunbiblioteket vid 
några förbokade besök i samband med informationssökningsuppgifter. 
 

Samarbetspartners på nationell nivå 

I Sverige finns en lång tradition av samarbete mellan olika biblioteksverksamheter. 
Fjärrlånesamarbetet är väl utbyggt. Det finns också specialbibliotek som Internationella 
biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier. Myndigheten för tillgängliga medier 
erbjuder anpassade medier för låntagare som inte kan tillgodogöra sig skriven text.  
 
Sedan 2012 är Gullspångs kommunbibliotek också en del av det nationella Librissamarbetet. 
Libris har tidigare varit universitets- och högskolebibliotekens gemensamma katalog men 
kommer i framtiden bli en gemensam nationell katalog också för folkbiblioteken. Gullspångs 
bibliotek kommer i framtiden göra sina nyförvärvade böcker sökbara i denna nationella 
katalog.   
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Samarbetspartners på regional nivå   

Regionbiblioteket Västra Götaland 

Regionbiblioteket Västra Götaland ska enligt bibliotekslagen främja folkbibliotekens 
samarbeten och kunskapsutveckling. I nuläget sker detta bl. a. genom att regionbiblioteket: 
 

 Ger information rådgivning och fortbildning.  

 Stimulerar till utveckling.   

 Erbjuder ett förmånligt transportsystem för medieförsörjning. 

I regionens biblioteksplan 2020- 2023 nämns följande fokusområde för arbetet: det digitala 
biblioteket, det läs- och skrivfrämjande biblioteket, det öppna biblioteket och det lärande 
biblioteket.  Gullspångs biblioteks utvecklingsmål för 2021- 2025 är framtagna med den 
regionala biblioteksplanen i beaktande.  
  

Mellansjö-samarbete 

Folkbiblioteken i Mariestad, Töreboda och Gullspång, Skövde, Hjo, Tibro; Karlsborg, och 
Tidaholm är tillsammans Bibliotek Mellansjö. Den gemensamma mediekatalogen finns på 
internet. Ett lånekort gäller i alla tre kommunerna och man kan beställa böcker från samtliga 
bibliotek och låna och lämna i alla kommunerna.  Bibliotekssystemet Koha är byggt i öppen 
källkod och systemets förvaltning bekostas och arbetsleds gemensamt. Fördelarna med 
samarbetet är många. Några är t.ex. 
 

 Ekonomiska vinster.  

 Låntagarna får ett större utbud av medier.    

 Arbetsbesparande när det gäller katalogisering, mm.  

 En större arbetsgemenskap för personalen. 

Gullstenskolans och Regnbågsskolans bibliotek ligger i samma katalog som 
mellansjöbiblioteken. Skoleleverna har dock inte tillgång till hela katalogen men kan beställa 
böcker från Gullspångs kommunbibliotek. Också Frans G Bengtssons minnesbibliotek har sin 
katalog i det gemensamma systemet.  

Samarbetspartners lokalt 

Kommunbiblioteket har flera olika samarbetspartners lokalt. BVC, familjecentralen och 
biblioteket samarbetar kring läsfrämjande för barn. När det gäller läsfrämjande för barn och 
unga samarbetar biblioteket också med skolor och förskolor.  
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Biblioteket lånar ut boklådor till de olika avdelningarna på Mogården och Amnegården. Vidare 
samarbetar biblioteket med kommunens turismsamordnare.  
 
Man har även andra samarbeten med kommunens förvaltning. Det är bland annat olika 
samarbeten runt energi och klimatrådgivning samt att biblioteken hjälper till att distribuera 
skyltar till brottsförebyggande arbete. Dessa samarbeten har initierats av tjänstemännen i 
förvaltningen.  
 

Samarbetet mellan skol- och folkbiblioteket  

Samarbeten mellan skol- och folkbiblioteket t.ex. kring läsfrämjande är eftersträvansvärt.  
Kommunen är liten och kloka samarbeten kan bl. a. leda till att resurserna används bättre och 
effektivare.   
 
Flera mål i bibliotekslagen är gemensamma för folkbibliotek och skolbibliotek. Man måste dock 
när man planerar samarbeten förstå att biblioteksformerna vänder sig mot olika målgrupper. 
Detta gör att uppdrag som ser snarlika ut ändå utförs på olika sätt och med olika målsättningar 
av de båda bibliotekstyperna. Nedan åskådliggörs några av de viktigaste skillnaderna mellan 
folk- och skolbibliotek. 
 

Folkbibliotek Skolbibliotek 

En kulturinstitution. Pedagogisk resurs för skolan. 

Tillgängligheten på fritiden är frivillig. Kopplad till lärande och undervisning. 

För alla medborgare på samma villkor och 
med samma servicenivå.   

Specialanpassat för skolans elever och 
personal. 

Tillhandahåller allsidig media efter 
medborgarnas behov liksom upplevelser: 
Verkar för fritt och frivilligt läsande och 
lärande. 

Tillhandahåller media enligt skolans 
pedagogiska behov kopplat till läroplanen. 
 
 

 

Uppdrag gemensamt för folk- och skolbibliotek 

Informationskompetens och ett livslångt lärande 

Att garantera allmänhetens tillgång till information är en utmaning för biblioteken. En stor del 
av informationen finns i dag i digital form och detta ställer helt andra krav på biblioteket än 
tidigare. Vi kan lätt förledas att tro att internet och nya söktjänster gör det lättare att få tillgång 
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till information än hur det tidigare varit, men så är inte. Det talas om att människor behöver 
utveckla en informationskompetens för att klara sig i samhället. 

Begreppet informationskompetens 

 Är tänkt att täcka in alla de kunskaper och färdigheter individen behöver för att kunna söka och 

använda information i vårt moderna samhälle.  

 Innebär att kunna värdera informationens tillförlitlighet.  

 Innebär att kunna förfina sökningen om t.ex. en första knapptryckning gav tusentals sökträffar.  

 Innebär att ha vissa grundläggande kunskaper om IT är en förutsättning för att ens kunna göra 

en första sökning.   

Arbete för ökad informationskompetens på kommunbiblioteken 

Den digitala utvecklingen går fort och medborgarnas kunskaper utveckla inte i lika snabb takt. 
Det finns risk att hamna i digitalt utanförskap inte minst för äldre. Biblioteken har en viktig roll 
för att motverka detta, särskilt kanske i mindre kommuner som Gullspång. Kommunbiblioteket 
skall enligt bibliotekslagen inte bara bistå i informationssökning utan också verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet. Personalens egna digitala lärande och fortbildning är likaså viktigt.  
 
Folkbiblioteken i kommunen behöver förnya sina arbetsformer för att klara detta uppdrag. En 
framgångsfaktor är att nå ut och kommunicera och marknadsföra denna del av bibliotekets 
uppdrag och verksamhet: Biblioteket behöver också tänka nytt och få in ett starkare fokus på 
digitalt lärande i verksamheten. 
 
Utvecklandet av en struktur för digtal folkbildning vid kommunbiblioteket är därför ett viktigt 
utvecklingsmål.  
  

Arbete för ökad informationskompetens på skolbiblioteken 

Vad gäller skolbiblioteken visar forskning att det finns direkta samband mellan elevers 
skolprestationer och ett välfungerande skolbibliotek. Förutsättningar som är viktiga är att 
skolbibliotekarien är fackutbildad och aktivt arbetar med att lära elever informationssökning 
samt att skolbibliotekarien samarbetar med lärarna.  
 
Det kan vara svårt för skolan och skolbibliotekarien att utveckla verksamheten mot det ”nya” 
och att förstå att biblioteket är mer än ett ”bokrum”. För att kunna utveckla arbetsformerna 
behöver skolbibliotekarien axla ledarskapet för den pedagogiska biblioteksverksamheten och 
vara uppdaterad om skolans verksamhet Detta arbete är inlett på grundskolebiblioteken i 
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kommunen. Lärare och bibliotekarier har enats om mål för elevernas informationskompetens i 
olika åldrar.  
 
Utvecklingsbart är att skolans lärare i högre grad skulle kunna samarbeta med 
bibliotekspersonalen vid informationssökningsuppgifter.  
  

Strategier  

för skol- och folkbibliotek gemensamt 
•  Personalens informationskompetens prioriteras vid nyrekryteringar 
• Personalens digitala fortbildning prioriteras löpande. Biblioteket prioriterar arbete i 
nätverk och deltar i regionala och nationella utbildningar. 

för skolbibliotek  
• Skolbibliotekarien undervisar i informationssökning och källkritik.   
• Skolbibliotekarierna jobbar mot att öka samarbetet med skolornas pedagoger.   
 

för kommunbiblioteken 

 Kommunbiblioteket utvecklar arbetssätt och strukturer för digital folkbildning  

Läsfrämjande med barn och unga som prioriterad grupp 

Kommun- och skolbibliotek delar ansvar för läsfrämjande mot barn- och ungdomar i 
skolåldern. Dels erbjuder man skolelever så kallade ”bokprat” både på skolorna och på 
biblioteken. Man arbetar också läsfrämjande på andra sätt och ibland samarbetar man mellan 
biblioteksformerna. Kommunbiblioteket kan dock inte nöja sig med att arbeta läsfrämjande 
mot skolklasser och i skolmiljön.   

Samarbete runt läsfrämjande mellan skola och kommunbibliotek 

Fördelar  Nackdelar 

Ger kommunbiblioteket möjlighet att nå fler 
barn med sina läsfrämjande insatser. 
 
Ger också alla barn möjlighet att få upp 
ögonen för biblioteket och dess verksamhet. 

En risk kan vara att barnen förknippar 
biblioteket med skoltid och med krav på 
prestation i samband med läsupplevelsen 
och folkbiblioteket ska utveckla barns läslust 
utan krav på prestationer. 

  
Läsfrämjande riktat mot barn och unga på fritiden är viktigt. Enligt Kulturrådets 
rekommendationer bör det läsfrämjande arbetet eftersträva att främja barns delaktighet och 
eget skapande.  Biblioteket ska i det läsfrämjande arbetet också reflektera över upplägget så 
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att arbetet blir meningsfullt för barn med funktionshinder och barn med annat modersmål än 
svenska.   
     

Läsfrämjande arbete för tidigare åldrar 

Folkbiblioteket har också en viktig uppgift i att arbeta läsfrämjande även i de tidigare åldrarna. 
Intresset för läsning grundläggs tidigt och det är gynnsamt för språkutvecklingen att växa upp i 
ett ”läsande hem”. Detta gör att det läsfrämjande arbetet mot yngre barn har två målgrupper 
barnen själva samt deras vårdnadshavare. Till vårdnadshavarna behöver man förmedla 
kunskaper om vikten av läsning.  
 
Gentemot de mindre barnen kan folkbiblioteket erbjuda olika lustfyllda aktiviteter som skapar 
lust och engagemang kring berättande och läsning. Dessa aktiviteter kan rikta sig såväl mot 
förskolegrupper likväl som de kan vara öppna för alla. Biblioteket ska i det läsfrämjande 
arbetet för yngre åldrar också se över sina rutiner och tillvägagångssätt så att arbetet blir 
meningsfullt för barn med funktionshinder och barn med annat modersmål än svenska.   
  

Läsfrämjande för vuxna 

Kommunbibliotekets läsfrämjande arbete stannar inte bara vid barn och unga även om de är 
en prioriterad grupp. Biblioteket ska även arbeta läsfrämjande för vuxna. En del av bibliotekets 
läsfrämjande arbete för vuxna riktar sig mot grupper som redan läser mycket, men det är 
viktigt att det inte stannar där. Biblioteket behöver marknadsföra sitt utbud och försöka 
undersöka behovet hos nya grupper. Unga vuxna är exempelvis en grupp som biblioteket skulle 
kunna locka i högre utsträckning än vad som görs idag.   
 

Strategier 

För skolbibliotek och folkbibliotek gemensamt 

 Alla skolbarn i Gullspångs kommun ska delta i minst ett bokprat på folk- eller 

skolbibliotek under varje läsår. 

 Kommun- och skolbibliotek genomför läsfrämjande aktiviteter för barn i skolåldern, 

gärna i samarbete. Läsfrämjande aktiviteter med kommunbiblioteket syftar mot fritiden 

och eftersträvar delaktighet och eget skapande.  

 Kommun och skolbibliotek arbetar gemensamt med att skapa intresse och engagemang 

för kommunens litterära pris för unga skrivare: Bengtsdotterstipendiet. 
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för kommunbiblioteket:  

 Kommunbiblioteket samarbetar med BVC, familjecentralen samt förskolor för att nå ut 

till barnens vårdnadshavare.  

 Alla barn i kommunen får utvalda böcker i åldrarna ett, tre, fem och sex år.  

 Bokpåsar alternativt kapprumsbibliotek erbjuds på förskolorna.  

 Biblioteket erbjuder läsfrämjande aktiviteter för mindre barn. 

 Biblioteket arbetar läsfrämjande för vuxna. 

Tillgänglighet   

Prioriterade grupper för biblioteken är personer med funktionsnedsättning, nationella 
minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska. Bland annat ska biblioteken 
erbjuda möjligheten att låna anpassade böcker.   
 
 

Verksamheten som den ser ut idag 

 
 ”Talboken kommer” är en biblioteksservice från kommunbiblioteket för den som på grund av 

ålder, sjukdom eller funktionshinder inte själv kan komma till biblioteket. Man kan få talböcker 

hem utan extra kostnad som sen skickas tillbaka med posten.   

 

 Kommunbiblioteket har också ett samarbete med Amnegårdens äldreboende samt med 

Mogården. Biblioteket lånar ut boklådor till de olika avdelningarna samt utanför 

trygghetsboendet. 

 
 Skolbiblioteken och kommunbiblioteken erbjuder möjligheten att låna anpassade medier. T.ex. 

lättlästa böcker eller talböcker. Talböckerna förvärvar kommun- och skolbiblioteken via 

”Myndigheten för tillgängliga medier”. Talböckerna är inlästa på Cd-skiva De kan läsas på en 

särskild talboksspelare och vissa CD-spelare som klarar MP3-format. Kommunbiblioteket lånar 

också ut en talboksspelare för den som vill prova på. Skol- och kommunbibliotekarierna kan 

registrera talbokslåntagare för egen nedladdning av talböcker.  

 
 Kommunbiblioteken erbjuder böcker med stor stil. 
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 Kommun- och skolbibliotek förser också människor med andra språk än svenska med olika 

media på modersmål och andra språk 

 

 Kontaktpersoner finns hos SFI och också värdinnorna på kommunens äldreboenden har varit 

kontaktpersoner. Inget är rutinmässigt men samarbeten förekommer. 

Utveckling för ökad tillgänglighet 

I juni 2019 beviljades medel från kulturrådets satsning ”Stärkta bibliotek” för ett projekt i vilket 
kommunbiblioteket skall öka sitt tillgänglighetsarbete.  Nyinköp av media och teknik för 
tillgänglighet är en del av projektet liksom utbildningar och studiebesök. Biblioteket kommer 
också jobba nätverkande mot vård och omsorg och försöka skapa nya samarbeten och rutiner. 
Projektet är ännu bara påbörjat och har förskjutits tidsmässigt på grund av Covid 19. Arbetet 
med att öka tillgängligheten kommer vara ett prioriterat utvecklingsmål under de närmsta åren 
 
 

Strategier 

För skol- och folkbibliotek gemensamt  
• Förmedla talböcker till talbokslåntagare. 
• Marknadsföra möjligheten att låna talböcker. 
• Registrera talbokslåntagare för egen nedladdning vid efterfrågan. 
• Förmedla lån till låntagare med annat modersmål än svenska. 
 

För folkbibliotek 

 Marknadsföra bibliotekets anpassade utbud 

 Bevaka möjligheten till medieförsörjning i andra språk än svenskan.   

 Arbeta i projektform för ett än mer tillgängligt kommunbibliotek  

Bemötande 

Biblioteken är till för alla och av den anledningen är det viktigt att ingen känner sig exkluderad 
eller ovälkommen. Mindre barn och vissa grupper av funktionshindrade kan exempelvis inte 
formulera sina frågor och önskemål efter den vanliga normen vilket ställer högre krav på 
bemötandet. En del grupper kan också tycka att de får ett sämre bemötande än andra det 
skulle exempelvis kunna vara ungdomar som tycker att vuxna fått bättre service än de själva.  
 
För att kunna ge bästa typ av bemötande krävs att man avsätter tid för att lära mer om detta i 
personalgruppen. Det behövs också tid för reflektion om normer och värderingar. Finns det 
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skillnader i hur jag bemöter olika grupper och hur spelar sådant som kön, socialgrupp och 
eventuella funktionshinder in i bemötandet som låntagaren får?  
 
Även rummet och hur det är organiserat samt de medier som biblioteket köper in är en form 
av bemötande och behöver diskuteras. Vad låter vi ta plats i biblioteksrummet och på 
bekostnad av vad?   

Strategier 

För folkbibliotek 
• Delta i fortbildningar som fokuserar på bemötande. 
 

För skolbibliotek 
• Skolbibliotekarien deltar i skolans värdegrundsarbete 
• Skolbibliotekarien deltar i lärarnas fortbildningar som ökar kunskapen om barn och unga 

och bemötande av dessa.    

Uppdrag för kommunens folkbibliotek 

Mötesplats kring kultur, lokal kultur och förmedling av lokalt kulturarv 

Gullspångs är en liten kommun och folkbiblioteket är en av dess största kulturaktörer.   
 
Biblioteket har en tradition av att gärna upplåta biblioteksrummen för utställningar av lokal art. 
Detta är en möjlighet som utnyttjas men som säkert fler föreningar och lokala konstnärer 
skulle kunna använda. Biblioteket förmedlar också lokalt kulturarv genom delansvar för Frans G 
Bengtssons minnesbibliotek och genom hembygdshyllor i de båda biblioteken.  
 
Genom åren har kommunbiblioteket anordnat en del arrangemang där lokalt kulturarv eller 
kulturellt skapande ingått, bland annat ”talarkvällar”. På en del bokcaféer har också lokala 
författare fått presentera sina författarskap. På senare år har det också erbjudits 
författarbesök på biblioteken vilket varit mycket uppskattat av kommuninnevånarna.  
 
Sedan hösten 2018 har bibliotekschefen också ansvar för allmänkulturen vilket förväntas 
kunna leda till synergieffekter mellan bibliotek och kultur. Som ett led i detta skall biblioteket 
arbeta mot att flera kulturella arrangemang skall äga rum på biblioteket. 
 
Ett mål för framtiden är att bygga vidare på och utveckla kommunbiblioteket som en arena för 
kultur. Dels som en plats för allmänkultur, men också en utveckling av den egna 
programverksamheten inspirerat av det som i den regionala biblioteksplanen benämns ” det 
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läs- och skrivfrämjande biblioteket ” Genom att ta del av regionala satsningar är ambitionen att 
utveckla bibliotekets programverksamhet vad gäller litterära program och också med metoder 
och arrangemang som lockar den skrivande allmänheten.  
 

Strategier 
 Kommunbiblioteket visar vid bokade besök upp Frans G Bengtssons minnesbibliotek. Samt vid 

minst ett fast tillfälle årligen.  

 Årskurs 8 besöker minnesbiblioteket. 

 Kommunbiblioteket utvecklas som arena för litteratur, berättande såväl som allmänkultur 

 
 

Tillgång, till landets samlade biblioteksresurs och tillgång till litteratur oavsett 
publiceringsform 

Arbetet med att ge biblioteksbesökarna tillgång till landets samlade biblioteksresurs sker i 
bibliotekets dagliga arbete. Detta är vad inköp, fjärrlån, katalogisering, möten med låntagarna, 
ytterst syftar till. För att biblioteket ska kunna ge låntagarna detta krävs kompetent personal 
och att låntagarna har möjlighet att komma till biblioteket d. v. s. att biblioteket är öppet.  

Kompetens 

När en låntagare besöker Gullspångs bibliotek ska han eller hon mötas av kunnig personal som 
både kan navigera i vårt bibliografiska universum och som kan förstå vad låntagaren önskar. 
Detta kräver lyhördhet, kunnighet samt att biblioteket deltar i nätverksarbeten och andra 
former av samarbeten och centrala utbildningar exempelvis vad gäller Libris samarbetet så att 
biblioteket följer med i utvecklingen. För att kunna göra detta krävs att biblioteket avsätter tid 
för denna typ av arbeten.  
 
Vad gäller formuleringen ”oavsett publiceringsform” ställer den också krav på bibliotekets 
förmåga att uppdatera sina kunskaper och att följa med i utvecklingen. Nu talas det till 
exempel mycket om den växande e-bokmarknaden. Biblioteket har här en hel del frågor att ta 
ställning till, vad gäller avtal och hur man ska vikta e-bokskostnaderna mot övriga 
mediakostnaderna. Som andra nyheter ställer nya publiceringsformer också krav på att 
bibliotekets personal får lära sig det nya kontinuerligt. 
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Öppethållande 

För att låntagarna ska kunna få tillgång till litteratur och information behöver också 
kommunens bibliotek vara möjliga att nå och ha öppettider som möjliggör besök på 
biblioteken. 
 
Viktigt är också att biblioteket kan garantera sina öppettider, d. v. s. att biblioteket inte 
behöver stänga eller dra ned på sin verksamhet vid exempelvis sjukdom. I nuläget har 
biblioteket i Gullspång öppet alla dagar i veckan och sammanlagt 27 timmar per vecka. Tre av 
dagarna har biblioteket öppet till 18:00.  Biblioteket i Hova har öppet fyra dagar per vecka och 
sammanlagt 19 timmar. Två dagar i veckan har Hova bibliotek öppet till 18:00 och en dag till 
19:00 
 
På senare tid har allt fler bibliotek utökat sin öppettid med så kallat ”meröppet” Servicen är 
begränsad då personalen inte finns tillhands men ny teknik gör ändå lån möjligt, liksom access 
till bibliotekslokalen. Det finns olika varianter på lösningar kring ”meröppet” och alla har olika 
prisklasser och risknivåer vad gäller säkerheten. Ett utvecklingsmål för Gullspångs 
kommunbibliotek är att försöka utveckla biblioteksverksamheten mot ”meröppet” i någon 
form.  

Strategier 
 utbildningar och nätverk prioriteras 

 öppettiderna prioriteras  

 Verksamheten arbetar emot att göra kommunbiblioteket i Gullspångs kommun ”meröppet” 

 

Uppföljning av verksamheten vid Gullspångs kommuns bibliotek 
Biblioteksplanen skall vara ett levande dokument utifrån vilket bibliotekspersonalen löpande 
planerar sin verksamhet.   I maj utvärderar skol- och folkbibliotek skriftligt hur det senaste 
årets arbete gått.  Har man arbetat enligt strategierna?  Vad har varit framgångsrikt och vilka 
eventuella svårigheter som har dykt upp i arbetet?  Hur långt har man kommit i arbetet med 
utvecklingsmålen? 
 
De nedskrivna verksamhetsberättelserna skall redovisas för nämnden i maj tillsammans med 
utvalda siffror från biblioteksstatistiken. 
 
Gullspångs kommun använder utvärderingsverktyget Stratsys för att följa upp och utvärdera 
kommunens verksamhet. Biblioteksplanen är i nuläget frikopplad från Stratsys. 
Eftersträvansvärt vore att verksamhetsberättelserna kunde rapporteras in direkt i Stratsys. 
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Strategier för måluppfyllelse 

Skolbibliotek 
• Undervisar i informationssökning och i att kritiskt granska olika källor  

• Deltar i skolans värdegrundsarbete. 

• Jobbar läsfrämjande på skolan och samarbetar kring läsfrämjande med kommunbiblioteket  

• Alla skolbarn i Gullspångs kommun deltar i minst ett bokprat på folk- eller skolbibliotek varje 

läsår.  

Kommunbibliotek 
• Genomför läsfrämjande för fritiden med fokus på delaktighet och eget skapande. 

• Registrerar talbokslåntagare samt förmedla talböcker till talbokslåntagare 

• Bevakar medieförsörjningen till låntagare med andra modersmål än svenska. 

• Deltar i nätverk och utbildningar 

• Genomför läsfrämjande aktiviteter för yngre åldrar 

• Samarbetar med förskolor, BVC och familjecentral-  

•  Arbetar med att skapa intresse och engagemang runt kommunens litterära pris för unga 

skrivare 

• Visar Frans G Bengtssons minnesbibliotek för åk 8 och för allmänhet 

• Genomför läsfrämjande aktiviteter för vuxna  

Utvecklingsmål för kommunbiblioteket 2021- 2025 
• Bygga upp strukturer för digital folkbildning  

• Utveckla biblioteket som arena för litteratur, berättande såväl som allmänkultur  

• Arbeta för ett ”meröppet bibliotek” 

• Skapa strukturer för att göra kommunens bibliotek mer tillgängliga 

Utvecklingsmål för skolbibliotek 2021-2025 
• Ökat samarbete mellan pedagoger och bibliotek kring skoluppgifter med informationssökning 
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