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Biblioteksplan för Heby kommun
En kommun ska enligt Bibliotekslagens 17 § ta fram en biblioteksplan för styrningen av
biblioteksverksamheten. I Heby kommun ersätter denna plan Biblioteksplan för Heby kommun 20162017. Biblioteksplanen är det styrdokument som visar mål och prioriteringar i verksamheten under
planperioden och den fungerar även som en uppföljningsbar plan för folkbibliotek och skolbibliotek i
kommunen.
-

Målen i biblioteksplanen ska följas upp varje verksamhetsår.
Biblioteksplanen ska revideras fortlöpande.
Biblioteksplanen omfattar folkbiblioteks- och skolbiblioteksverksamheterna i Heby kommun.

Till grund för planen ligger bibliotekslagen (2013:801), skollagen (2010:800), den regionala kulturplanen
för Uppsala län 2015-2017, UNESCOs folkbiblioteksmanifest och FN:s barnkonvention. Biblioteksplanen
lutar sig också mot Heby kommuns kulturpolitiska program (Heby FS 2012:03) samt Heby kommuns
kvalitetspolicy (Heby FS 2014:28).

Biblioteksverksamhetens politiska ställning i Heby kommun
I Heby kommuns Kulturpolitiska program fastslås bland annat att kulturverksamheten är ett ”strategiskt
viktigt och nödvändigt område för en kommuns utveckling och attraktivitet”. Där framgår också hur viktig
kultur är för bygdens sociala kapital och livskvalitet. Man har betonat att kulturverksamheten, trots att
den utgör en liten del av den totala budgeten, är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till ett stort antal
kommuninvånare från olika delar av samhället. Att satsa på kulturverksamheten är alltså ett sätt att satsa
på den sociala infrastrukturen.
Biblioteksverksamheten i Heby kommun aktualiseras i tre av kommunens centrala inriktningar för 2015,
vilket visar att de politiska partierna i teorin värdesätter denna typ av kulturverksamhet högt. Samtidigt
har biblioteksverksamheten i Heby kommun en lägre budget än många i övrigt jämförbara kommuner.

Inriktningar 2015 (för vilka biblioteksverksamheten är aktuell)




Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet,
inflytande och valfrihet.
Heby kommun ska ha en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling.
Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva
och verka i.
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Uppföljning och utvärdering
Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för uppföljning och utvärdering av Biblioteksplan 2018-2020.
Uppföljning av planen görs årsvis i samband med årsredovisningen.
Planen ska utgöra grunden för bibliotekens årliga verksamhetsplanering.

Kort om Heby kommun som samhälle
I Heby kommun bor cirka 13 800 invånare. Det är en småskalig kommun med bra läge i en expanderande
region där många av invånarna pendlar till sina arbeten. Traditionellt har näringslivet varit inriktat mot
jord- och skogsbruk, tegel, läder, hantverk och mekanisk industri, men idag har bland annat e-handel blivit
en viktig del av kommunens näringsliv. Speciellt för Heby kommun är även att det finns väldigt många
småföretagare och ett ovanligt aktivt föreningsliv. På senare tid har man sett hur intresset för kommunen
ökar, både för att bo i och för att förlägga sin verksamhet i.
Heby kommun har en levande landsbygd som man politiskt värnar om, där merparten av invånarna bor i
någon av kommunens åtta tätorter. Kommunen förväntas växa, främst på grund av att många barnfamiljer
väljer att bosätta sig här. Trots detta kommer det faktum att vi överlag lever längre, medföra att andelen
äldre i kommunen blir större. I och med migrationens omfattning får vi influenser från många olika
kulturer och runt om i kommunen pratas idag många olika språk. Historiskt har kommunen haft ett stort
kyrkligt och frikyrkligt engagemang och detta lever fortfarande kvar till viss del. Utbildningsnivån är
generellt sett låg, men över tid har man kunnat se att allt fler utbildar sig vid universitet och högskolor.
Denna trend är som starkast bland kommunens kvinnor.
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Biblioteksverksamheten i Heby kommun
Biblioteksverksamheten i Heby kommun är uppdelad på folkbibliotek och skolbibliotek. Folkbiblioteket
finansieras av kultur- och fritidsnämnden medan skolbiblioteksverksamheten ekonomiskt sorteras under
utbildningsnämnden.

Folkbibliotek
Folkbiblioteket i Heby kommun består av tre bibliotek, i Heby,
Tärnsjö och Östervåla samt två utlåningsstationer i
Morgongåva respektive Vittinge. Under 2017 hade enheterna
sammantaget öppet för allmänheten 84 timmar en normal
vecka. Kommuninvånarna gjorde 61190 fysiska lån och
tillsammans mottog de 7,2 årsarbetande
folkbiblioteksanställda 56135 besökare. I Heby infördes
under 2017 en avdelning som är meröppet kl 9 – 21.

Folkbibliotekets uppgifter är mångskiftande och var fokus ska ligga är främst beroende av vilken politisk
ambition som finns. I Heby kommun verkar biblioteket för att:





fritt tillgängliggöra medier, främst på svenska men även på andra språk.
vägleda och inspirera barn till läsning och därmed grundlägga deras intresse för litteratur och
främja deras språkliga utveckling.
tillhandahålla och kontinuerligt underhålla och informera om elektroniska tjänster, t.ex. söka i
bibliotekskatalogen, reservera, låna om, låna e-böcker, söka information i olika databaser.
anordna program och utställningar.
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 samverka med BVC, förskola, skola, föreningar, studieförbund och andra aktörer i kommunen.
 anordna studiecirklar i exempelvis släktforskning, datakunskap, språk, eget skrivande, litteratur.
 tillgängliggöra information, kommunal såväl som allmän.
 tillhandahålla och fortlöpande informera om tekniska hjälpmedel och anpassade medier för
personer med funktionsnedsättning, t.ex. storstil, lättläst, talböcker, surfplattor.
 tillhandahålla kurslitteratur i möjligaste mån, studieplatser och datorer för studerande.

Skolbibliotek
Den 1 juli 2011 flyttades bestämmelsen om skolbibliotek från bibliotekslagen till skollagen och därmed
skärptes skolans ansvar för skolbiblioteksverksamheten. Heby kommun har en fackutbildad
skolbibliotekarie (1,0) och en assistent (0,5). I kommunen finns en skolbiblioteksavdelning och sju
stycken skolbibliotek. Varje kommunal skola har ett eget skolbibliotek med egna medier. Det är omöjligt
för skolbibliotekarien och assistenten att ensamma bemanna alla skolbibliotek, därför ligger det
övergripande ansvaret för skolbibliotekens öppethållande och skötsel hos skolorna själva.
Skolbiblioteksverksamheten är indelad i två områden, läsfrämjande och informationssökning och ska
utifrån detta verka som en pedagogisk resurs för kommunens skolor.
I dagsläget ansvarar skolbibliotekarien för följande:









Inköp av medier (böcker, ljudböcker etcetera) till skolbiblioteken.
Mediesupport, bland annat, ihopsamlande av böcker till teman och projekt ute på skolorna.
Information om litteratur för att stimulera läslust (till exempel ”bokprat” och tips på
högläsningsböcker) för både lärare och elever.
Inköp av klassuppsättningar för årskurs f-9.
Inköp av och tips på pedagogisk litteratur.
Initiera och delta i olika läsprojekt.
Registrera och skapa konton åt elever med läshinder som behöver talböcker.
Samordning av och budgetansvar för kommunens Skapande skola-verksamhet

Idag ligger fokus för skolbiblioteket i Heby kommun på läsfrämjandet. Skolledningen har också valt att
låta Skapande skola-verksamheten vara en del av skolbibliotekariens arbetsuppgifter. Utifrån rådande
budget finns därför inte resurser att arbeta med informationssökningsdelen (där bland annat källkritik,
informationssökning samt medie- och informationskunnighet (MIK) ingår) utan att ge avkall på arbetet
med läsning.
Samtidigt som viss verksamhet måste ges en lägre prioritet med hänsyn till skolbibliotekets nuvarande
organisation medför denna också att skolbibliotekarien får en överblick över hela verksamheten och alla
mediebestånd som finns på skolorna. Samtliga kommunala skolor får därmed tillgång till samma tjänster,
vilket kanske annars kunde vara svårt för de mindre skolorna att bekosta.
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Verksamhetsmål för biblioteksverksamheten 2018-2020
Målbilden gestaltas i nedanstående sex mål.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bibliotek Heby kommun ska vara ett lättillgängligt och modernt folkbibliotek som erbjuder alla
medborgare ett allsidigt medieutbud och berikande möten.
Bibliotek Heby kommun ska vara en självklar plats för studier och livslångt lärande.
Bibliotek Heby kommun är en självklar del av kommunens arbete med integration.
Bibliotek Heby kommun ska arbeta för att främja barns och ungas språk, läs- och
kunskapsutveckling.
Behov som personer med funktionsnedsättningar har ska prioriteras.
Skolbiblioteksverksamheten ska främja ett självständigt studiesätt och väcka läslust.
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Hur ska målen nås?
1. Bibliotek Heby kommun ska vara ett lättillgängligt och modernt folkbibliotek som erbjuder alla
medborgare ett allsidigt medieutbud och berikande möten.
Vi ska
-

utgöra ett inbjudande och stimulerande offentligt rum för medier, studier, upplevelser och egna
tankar.
arrangera utställningar, föreläsningar, samtal och möten i samarbete med engagerade invånare,
skolan, politiker, kommunanställda, företagare, föreningar, institutioner och organisationer.
anpassa vår tekniska utrustning så att den uppfyller samtida krav för föreläsningar, kurser och
kulturarrangemang.
inreda våra lokaler så att de inbjuder till samtal och öppna möten.
informera kommuninvånarna om bibliotekets tjänster och utbud via hemsida, sociala medier,
annonser i tidningar och anslagstavlor samt muntligen när personer besöker våra lokaler.
vara en plats där både rum, medier och verksamhet är tillgängligt för alla.
anpassa öppettider till kommuninvånarnas livssituation som t.ex. genom satsningen på meröppet.
nå ut till förskolor och äldreboenden.
anpassa inredningen så att våra lokaler kan användas på ett flexibelt sätt och med hänsyn till olika
besöksgrupper

2. Bibliotek Heby kommun ska vara en självklar plats för studier och livslångt lärande. Vi
ska
-

erbjuda undervisning i hur man kommer åt bibliotekets utbud och tjänster digitalt.
tillhandahålla information och litteratur i tryckt och digital form.
erbjuda handledning och stöd för individuellt kunskapssökande.
erbjuda studieplatser.
erbjuda möjlighet till studiecirkelverksamhet.
tillhandahålla personal som har kompetens att utföra de tjänster som biblioteket erbjuder.
utveckla kompetens och arbetssätt med fokus på litteratur, kommunikation och relevant teknik.
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3. Bibliotek Heby kommun ska vara en självklar del av kommunens arbete med integration.
Vi ska
-

utöka urvalet av media som speglar de språk kommuninvånarna talar.
erbjuda mötestillfällen mellan människor från olika kulturer.
samarbeta med andra kommunala enheter eller organisationer för att introducera personer med
annat modersmål än svenska till biblioteksverksamheten och dess plats i samhället.

4. Bibliotek Heby kommun ska arbeta för att främja barns och ungas språk, läs- och
kunskapsutveckling.
Vi ska
-

utveckla aktiviteter som inspirerar till läsning och kunskapssökande.
erbjuda förskola, skola och andra grupper biblioteksbesök.
ge barn och unga möjlighet att prova på olika kulturella uttrycksformer.
erbjuda professionella läs- och kulturupplevelser.
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5. Behov som personer med funktionsnedsättningar har ska prioriteras.
Vi ska
-

anpassa våra lokaler efter de behov som personer med funktionsnedsättningar har.
erbjuda personalen relevanta utbildningar så att de kan möta de behov som personer med
funktionsnedsättningar har.
erbjuda medier anpassade för personer med funktionsnedsättningar, t.ex. storstil, daisy, legimus, LL.

6. Skolbiblioteksverksamheten ska främja ett självständigt studiesätt och väcka läslust.
Vi ska
-

initiera och delta i läsprojekt.
erbjuda information om och tillgång till litteratur för att främja elevernas läsintresse.
ge elever med läshinder tillgång till talböcker.

Utmaningar och utvecklingsområden
Det digitala utanförskapet
Enligt det lagstadgade demokratiuppdraget har biblioteket som uppgift att säkerställa att alla fritt kan ta
del av information och söka kunskap. I Heby kommun är det många som inte på hemmaplan kan ta del av
det digitaliserade samhället. Biblioteket har här en viktig roll som lärmiljö och då krävs fortsatt utveckling
av strategier för samverkan med interna och externa aktörer samt kontinuerlig kompetensutveckling av
bibliotekspersonal. Biblioteken behöver därutöver relevant teknisk utrustning och support.
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Digitala medier
E-böcker och e-ljudböcker ska vara tillgängliga för alla Heby kommuns invånare. En kontinuerlig
uppföljning av betalningsmodeller, kostnadsnivåer och leverantörer (förlag) måste göras för att
optimera balansen mellan så stor tillgång som möjligt och kostnader.
Talböcker ska aktivt erbjudas alla personer med någon typ av funktionsnedsättning som försvårar läsning
av text. Dessa ska erbjudas lån av mobila enheter för ändamålet samt tillhandahållas information om
tillvägagångssätt.
Utvecklingen inom IT-området är snabb och föränderlig. Här krävs att bibliotekarier och
biblioteksassistenter fortlöpande håller sig uppdaterade inom en rad områden såsom webbplatsteknik,
digitaliserad litteratur, databaser och biblioteksdatasystem. Ett gott samarbete med kommunens IT-enhet
krävs och inom denna god förståelse för bibliotekets specifika och omfattande IT-system.

Andra språk
Allt fler människor från andra länder flyttar till Heby kommun. Biblioteket har en skyldighet att förse
dessa med litteratur på de egna språken. Det blir allt svårare att låna in den mångspråkiga litteraturen
från Internationella biblioteket och andra högskole- och universitetsbibliotek. Kommuner förväntas
alltmer köpa in och tillhandahålla den vid det egna kommunbiblioteket. Här behövs en budgetanpassning
och dessutom kunskap om pålitliga inköpsvägar.

Läsförmågan sjunker
Enligt internationella undersökningar sjunker läsförmågan hos svenska barn liksom
biblioteksanvändningen hos lågutbildade, män och pojkar. Detta speglar de ökande klyftorna i samhället.
Heby kommun utgör inget undantag och med den typ av befolkningssammansättning som utgör vår
kommun bör extra fokus läggas här. För detta krävs riktade utvecklingsinsatser med särskilt avsatta
medel för lässtimulans och förmedling.

Kvalitetsutveckling av biblioteksverksamhetens tjänster och utbud
Bibliotekspersonalen ska kontinuerligt ges möjlighet att utveckla sin kompetens och arbetssätt inom
områden som digitalisering, läsning, pedagogik, kulturell mångfald, kunskap om funktionsnedsättningar,
handledning och marknadsföring.
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Bilaga
Bibliotekslag (2013:801)
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna
biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsendet består
av
all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs
av:
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.
Ändamål
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.
Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten
och, i fråga om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten
eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2
kap. skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen
och
de kommuner som inte ingår i ett landsting.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet
ansvarar den som enligt särskilda bestämmelser är
huvudman
för verksamheten.
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon
annan än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den
som
driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.
Prioriterade grupper
4 § 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.

5 § 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
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och
svenska, och
3. lättläst svenska.
Folkbibliotek
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska
vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas
behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av
allsidighet och kvalitet.
7 § 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.
8 § 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.
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna
eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss
tid oavsett publiceringsform.
Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och
andra liknande tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar
tillbaka det som de har lånat.
Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till
skolbibliotek.
Regional biblioteksverksamhet
11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett
landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med
syfte
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet
när
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
Högskolebibliotek
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biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till
utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.
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Lånecentraler
13 § För en kompletterande informations- och
medieförsörjning
ska det finnas en eller flera lånecentraler.
Samverkan
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade
biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän
inom
det allmänna biblioteksväsendet samverka.
15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska
avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
varandras förfogande.
Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till
förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek.
16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900)
om
anknytning till kommunens område eller dess medlemmar
hindrar
inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer
litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna
biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.
Biblioteksplaner
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet.
Uppföljning
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en
nationell överblick över och främja samverkan inom det
allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de
biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de
används.
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