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Inledning
2015 lämnade regeringen över ett uppdrag till Kungliga biblioteket (KB). En nationell
strategi för alla Sveriges bibliotek skulle tas fram med en biblioteksstrategi för att
främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet samt
en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken. Hösten 2017 släppte
KB en delrapport där fyra ledord lyftes fram: demokrati, tillgänglighet, utbildning och
digitalisering.
I den delrapport som presenterades, Den femte statsmakten, sammanfattar
huvudredaktörerna arbetet med den nationella strategin så här:
”Utredningen om en nationell biblioteksstrategi hävdar att bibliotekens roll för att det
demokratiska samtalet och en åsiktsbildning byggd på både fakta och pluralism är
central. Vi vill tydliggöra detta genom att benämna biblioteken den femte
statsmakten. Biblioteken är en oberoende, självständig neutral kraft som förser
medborgarna med underlag och kunskaper för att fungera just som medborgare”.
(Den femte statsmakten, s. 465)
Folkbiblioteken ska vara en demokratisk mötesplats och är i stort sett den enda
mötesplatsen som finns kvar i vårt samhälle som är öppet för alla utan kostnad.
Biblioteken får ta allt större ansvar för viktiga samhällsutmaningar - ett mångfacetterat
och komplext uppdrag då samhället ständigt genomgår snabba förändringar och vanor
ändras. Folkbiblioteken och alla medborgare måste hela tiden förhålla sig till den
digitala värld vi lever i idag och biblioteken har fått en nyckelroll för medborgarnas
digitala delaktighet. Bibliotekens roll som mötesplats blir också allt viktigare. Oavsett
vilken anledning en medborgare har för att besöka biblioteken så ska så mycket som
möjligt finnas för alla, oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion,
nationalitet, språk eller sociala status.

Bakgrund och syfte
Alla kommuner och landsting ska enligt lag (2013:801, 17 §) ha en biblioteksplan.
Biblioteksplanen är ett dokument som beskriver hur kommunen ska uppfylla målen för
biblioteksverksamheten i Lysekils kommun. Planen ska också tydliggöra syftet med och
behovet av bibliotekens demokratiska roll i samhället. Föreliggande biblioteksplan
gäller för perioden 2019–2022 och ska därefter revideras under varje mandatperiod.

Uppdrag och övergripande mål
Biblioteken ska i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) arbeta för att främja och
tillmötesgå kommuninvånarnas behov av biblioteksservice.

Styrdokument
Lysekils kommuns biblioteksplan styrs och regleras av en rad olika lagar, riktlinjer och
förordnanden, till dessa hör:
• Bibliotekslagen (2013:801)
• Regeringsformen och andra grundlagar
• Regional biblioteksplan
• Lokala riktlinjer och planer, som bl. Lysekils kommuns kultur- och
fritidspolitiska program 2018–2022
• Skollagen (2010:800)
• Barnkonventionen, lag 1 januari 2020
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•
•
•

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest
UNESCO:s skolbiblioteksmanifest
IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) etiska
regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Biblioteken i Lysekil
Biblioteken är en demokratisk mötesplats där alla är välkomna. Utöver detta
tillgängliggör biblioteken kultur och information och verkar för ett demokratiskt
samhälle. Biblioteken ska tillmötesgå alla besökare utifrån deras behov och
förutsättningar och vara tillgänglighetsanpassade och utformade så att alla kan ta del
av bibliotekens verksamheter.
Biblioteken ska vara centralt belägna på sina respektive orter i ändamålsenliga och
välkomnande lokaler så att de är tillgängliga inom överkomligt avstånd för kommunens
alla invånare.
Lysekils kommuns biblioteksverksamhet utgörs av ett huvudbibliotek i Lysekil och två
filialbibliotek; ett i Brastad och ett i Grundsund på Skaftö.
•
•

Huvudbiblioteket i Lysekil är bemannat med bibliotekspersonal sex dagar i
veckan.
Biblioteken i Brastad och Skaftö är bemannade med bibliotekspersonal två dagar
i veckan vardera.

Öppettiderna kan variera under året beroende på större helger och årstid. Utöver de
ordinarie öppettiderna är biblioteken öppna med bemanning för särskilda grupper, vid
t.ex. studiebesök och övrig programverksamhet.

Insatser under perioden
•
•

Befintliga lokaler ska tillgängliggöras och effektiviseras.
Utveckla filialernas verksamheter. Filialerna spelar en viktig roll som lokala
kulturförmedlare på sina respektive orter och står dessutom för ca en fjärdedel av
alla utlån.

Medier och informationsförsörjning
Biblioteken ger tillgång och främjar lust till litteratur, kultur, bildning och kunskap.
Biblioteken erbjuder ett brett urval av media, t.ex. böcker, dagstidningar, tidskrifter,
ljudböcker, e-böcker, filmer, tillgång till relevanta databaser och internet för
informationssökning.
För att tillgodose besökarens önskemål finns möjlighet till samverkan med andra
svenska bibliotek genom fjärrlån av media, t.ex. till studenter i eftergymnasiala
utbildningar.
Bibliotekens medie- och informationsförsörjning görs genom professionella urval där
kvalitetsbegreppet är centralt. Utbudet ska kännetecknas av en stor bredd och urvalet
ska främja fri åsiktsbildning där demokratiaspekten står i fokus.
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Insatser under perioden
•
•

Biblioteken ska från 2020 att ha en väl genomarbetad medieplan och
gallringsplan att arbeta utifrån.
Bibliotekssystemet Book-It ska under mandatperioden digitalt knytas samman
med våra bokleverantörer och Kungliga bibliotekets katalog Libris för automatisk
postimport vid mediebeställning, vilket i förlängningen kommer att underlätta
medie- och informationsförsörjningen och spara tid och resurser för
bibliotekspersonalen.

Det livslånga lärandet
Ur Unescos Folkbiblioteksmanifest:
”Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en
fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och
information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och
en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället.”
Biblioteksverksamheten i Lysekil ska ge medborgarna goda förutsättningar för ett
livslångt lärande. Folkbiblioteken är centrala för både det formella och det informella
lärandet, för språk- och läsutveckling, för kunskap och information samt för digital
delaktighet.
Samspelet mellan personal och låntagare skapar en delaktighet hos låntagarna, vilket
stärker och bibehåller lusten att läsa och lära. Den kultursociala verksamheten är viktig
eftersom det livslånga lärandet fortsätter allt högre upp i åldrarna. E-böcker är en viktig
del av bibliotekens medieutbud och är ett komplement till tryckt media som möjliggör
att fler kan läsa på sina villkor oavsett förutsättningar eller fysiskt avstånd till
biblioteken. Den digitala utvecklingen påverkar bibliotekens verksamhet och ställer
krav på bibliotekens förmåga att utveckla nya tjänster och tillgängliggöra innehåll.

Insatser under perioden
•
•

Erbjuda tillfällen för medborgare att lära mer om källkritik och allmän
informationskunskap.
Erbjuda tillfällen för medborgare att lära mer om bibliotekets digitala tjänster
genom såväl grupporienterade utbildningar som individuella it-handledningar.

Digital delaktighet
Biblioteken ska ligga i framkant med modern informationsteknik för att möta de
digitala behoven och ge en god samhällsservice. Den ständiga utvecklingen inom den
digitala världen kräver kontinuerlig fortbildning av personalen och en ökad
medvetenhet om digitaliseringens möjligheter och risker.
•
•
•

I bibliotekets digitala mediakatalog kan man bland annat söka, reservera och låna
om böcker.
Genom bibliotekets hemsida finns det möjlighet att låna e-böcker, e-ljudböcker
och få tillgång till olika databaser.
Programverksamhet och andra aktuella händelser presenteras kontinuerligt via
Lysekil.se, evenemangskalendrar på vastsverige.com och genom sociala medier
såsom Facebook.

Sida 6 av 11

•
•

På biblioteken finns datorer, skrivare, kopiatorer och scanners tillgängliga för
besökare.
Biblioteken erbjuder trådlöst nätverk, WIFI.

Insatser under perioden
•
•

Implementera olika digitala tjänster i biblioteksverksamheten under
mandatperioden, t.ex. streamingtjänsten med filmer, Viddla, och ett digitalt
nyhetsställ med dagstidningar och tidskrifter från hela världen, Pressreader.
Öka den digitala tillgängligheten i bibliotekens fysiska lokaler och
göra en RFID-anpassning av biblioteket för att underlätta låneaktiviteter inne på
biblioteket och i förlängningen göra Lysekils stadsbibliotek bättre rustat för
kommande fördjupningssamarbeten med andra bibliotek. Detta delvis med
anledning av förväntat resurskrävande digitala samhällsförändringar och något
som också i framtiden möjliggör för ett så kallat ”mer-öppet” på filialerna.

Prioriterade grupper
Biblioteksverksamheten fokuserar särskilt på att arbeta gentemot ett antal prioriterade
grupper, företrädesvis barn och unga, äldre, personer med olika typer av
funktionsnedsättningar, nationella minoriteter samt personer med annat modersmål
än svenska.
Biblioteken ska tillhandahålla information, litteratur och andra medier samt erbjuda
aktiviteter för de prioriterade grupperna.

Insatser under perioden
•
•

Utveckla den mångspråkiga biblioteksverksamheten eftersom det regionala
stödet till depositioner på utländska språk försämrats.
För att så effektivt som möjligt nå bibliotekslagens prioriterade grupper ska
folkbiblioteket samverka med olika enheter inom kommunen och med andra
organisationer.

Uppsökande verksamhet
Alla besökare ska kunna förvänta sig ett vänligt och professionellt bemötande från
personalen. IFLA:s etiska regler är en god utgångspunkt för detta. Särskild vikt ska
läggas vid service till låntagare med särskilda behov och de som av olika skäl inte kan
komma till biblioteken.
Ur Bibliotekslagen 4§ :
” Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsvariationer, bland annat genom att utifrån deras olika behov
och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av
information.”
Den uppsökande sociala biblioteksverksamheten ska ta hänsyn till
befolkningsstrukturen. Låntagare som inte själva kan besöka biblioteken ska erbjudas
litteraturförmedling till sina hem.
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Insatser under perioden
•
•
•

Stärka Boken kommer-servicen, bland annat genom översyn och utvärdering av
verksamheten samt se över möjligheter vad gäller andra former av distribution.
Utveckla pop up-bibliotek, dvs. mobil biblioteksverksamhet som ska synas mer
ute bland olika målgrupper.
Medverka vid seniordagar, uppsöka äldreboenden, servicehus m.fl.

Barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för Lysekils kommun i stort likaväl som i det
kultur- och fritidspolitiska programmet.
Biblioteket ska arbeta för att nå ut med läsfrämjande insatser till så många barn och
unga (0–18 år) som möjligt i kommunen. Detta görs genom aktivt samarbete med
andra aktörer men också genom egna initiativ. Biblioteket erbjuder bland annat:
• Gåvoboken och information till nyblivna föräldrar i samarbete med BVC.
• Gåvobok till alla 4-åringar i kommunen i samarbete med förskola och
dagbarnvårdare.
• Gåvobok och biblioteksintroduktion till barn i åk 1. Medverkan vid föräldramöten
i skola och förskola. Biblioteksvisningar och bokprat för skolan.
• Lovaktiviteter och övrig programverksamhet såsom teater, sagostunder,
workshops och bokcirklar.
Barn som har en läsnedsättning får använda bibliotekens talböcker. Personer med
läsnedsättning är personer som annars inte kan ta del av boken på ett fullgott sätt, t.ex.
på grund av synskada, dyslexi, afasi och långtidssjukdom. Barn som har rätt att låna
talböcker kan själv ladda ner böcker från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier)
genom Legimus-appen.

Insatser under perioden
•
•
•
•
•

Under mandatperioden ska folkbiblioteken implementera FN:s konvention om
barnens rättigheter i verksamheten.
En översyn av barnavdelningen ska genomföras på huvudbiblioteket med särskild
hänsyn till tillgänglighet och barns och ungas specifika perspektiv.
Lysekils folkbibliotek ska fortsätta samarbetet med barnavårdscentralen (BVC),
förskolor, skolor och dessutom få till stånd ett utökat samarbete med det lokala
föreningslivet.
Pop up-bibliotek, dvs. mobil biblioteksverksamhet utanför de egna lokalerna, ska
vidareutvecklas och synas mer ute bland olika målgrupper med extra fokus på
barn och unga.
Genom dialog och omvärldsbevakning öka vår kunskap och få ett större fokus på
unga vuxnas behov av bibliotekets tjänster.

Skolbibliotek
Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan m.fl. ha tillgång till skolbibliotek.
Idag finns en skolbibliotekarie på 50 procent som verkar på Campus Västs bibliotek.
Detta gymnasiebibliotek har samma bibliotekssystem som folkbiblioteken men utan
gemensamt mediebestånd.
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Gullmarsskolans skolbibliotek bemannas av en skolbibliotekarie på 100 procent.
Gullmarsskolans bibliotek har också samma bibliotekssystem som folkbiblioteken.
Övriga skolbibliotek bemannas av lärare eller annan personal och dessa skolors
mediebestånd ingår inte i ovannämnda bibliotekssystem. Barnbibliotekarien från
folkbiblioteket stödjer den pedagogiska verksamheten ute på dessa skolor.
Folkbibliotekens två filialer i Brastad och Grundsund är belägna i respektive skolor,
men är inte integrerade skolbibliotek.

Insatser under perioden
•
•

Utreda och utveckla samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken vad avser både
personella resurser och bibliotekssystem.
För att på sikt höja kvalitén på skolbiblioteken i Lysekils kommunala skolor bör
en separat skolbiblioteksplan tas fram under perioden.

Arrangemang och utställningar
Evenemang och mötesplatsutveckling är viktiga målområden i det kultur- och
fritidspolitiska programmet och ska så vara även inom biblioteksverksamheten i
Lysekil.
Genom olika typer av arrangemangs- och utställningsverksamhet ska biblioteket
tillgängliggöra kultur och adekvat information. Föreningar, studieförbund och andra
aktörer bidrar till aktiviteterna lika mycket som den lokala bibliotekspersonalen.
Arrangemangen ska erbjuda kommuninvånare och andra besökare ett brett utbud och
möjliggöra för desamma att ta del av olika kulturella och samhälleliga yttringar.
Arrangemangen ska även fungera som mötesplats, där människor med olika bakgrund
kan mötas och lära av varandra. I nuvarande digitala värld med dess sociala medier av
allehanda slag ökar också behovet av personliga möten i den fysiska verkligheten.
Det lokala perspektivet är viktigt och blir kanske allt viktigare. Intresset för den egna
historien och släkthistorien är stort. Här utgör Bohusrummet på huvudbiblioteket ett
centralt kulturnav med sin lokalhistoriska litteratur. Likaså är i sammanhanget
släktforskningen eller släktforskningshörnan och samarbetet med
släktforskningssällskapet Strömstierna av stor betydelse för biblioteket. Lokalhistoria
ger identitet och stolthet både till nyinflyttade och till infödda kommuninvånare.

Insatser under perioden
•
•
•

Arrangemangen och utställningarna utgör en betydelsefull del av bibliotekets
utbud och därför ska innehållet på dessa tas på stort allvar och dessutom beröras
i medieplanen.
Biblioteket ska årligen erbjuda tillfällen för allmänheten att möta författare och
föreläsare inom olika ämnen.
Arrangemang innehållande lokalhistoria och arrangemang på temat
släktforskning ska vara ett naturligt inslag på Lysekils bibliotek.
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Samverkan
Biblioteken samverkar idag med hela det allmänna biblioteksväsendet, regionens
olika bibliotekssamarbeten, studieförbund, föreningar, enskilda samt med kommunens
egna verksamheter såsom skolor och allmänkultur.
Runt om i Sverige går kommuner in i större samarbeten mellan flera kommuner för att
klara biblioteksverksamheternas tekniska förändring. Utvecklingen har de senaste
årtiondena gått i allt snabbare takt och den digitala tekniken som behövs för att nå fler
medborgare kräver allt mer kostsamma resurser när det kommer till personaltillgång
och bibliotekssystem.
Biblioteken i Lysekil har sedan år 2018 samverkat med biblioteken i Fyrstad i olika
utvecklingsfrågor och genom olika arbetsgrupper. På sikt behöver Lysekils bibliotek på
ett tydligare sätt finnas i ett hållbart större nätverk.

Insatser under perioden
•
•

Samverkan med olika aktörer och föreningar ska fördjupas och utvecklas till
ömsesidigt gagn. Samtidigt ska möjligheten till ökad samverkan med både
befintliga och nya samarbetspartners finnas.
Samarbetet med biblioteken i Fyrstad ska fortsätta under perioden och en
utredning kommer att göras om huruvida detta samarbete ytterligare ska
fördjupas, t.ex. i form av ett på sikt gemensamt bibliotekssystem. Även en dialog
med andra presumtiva samarbeten, som t.ex. biblioteksnätverket i norra
Bohuslän, ska tas i beaktande under mandatperioden.

Kompetensutveckling
Bibliotekens personal är dess viktigaste resurs. Biblioteken ska vara bemannade av
personal med adekvat kunskap och utbildning. Bibliotekspersonalen behöver ha en
bred kunskap om böcker och läsning och kunna vägleda inom informationssökning.

Insatser under perioden
•

Personalen ska fortlöpande ges möjlighet att ta del av relevanta
vidareutbildningar för att stärka kompetensen inom viktiga arbetsområden.

Uppföljning och utvärdering
Biblioteksplanen ska verka som en utgångspunkt för bibliotekens praktiska arbete,
vilket årligen kommer att utvärderas och följas upp.
Biblioteksplanen gäller för perioden 2019–2022 och ska därefter revideras inför nästa
mandatperiod.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
Tel: 0523-61 30 00
E-post registrator@lysekil.se
Webbplats: lysekil.se
Tänk på miljön innan du skriver ut
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