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Inledning 

Till grund för denna biblioteksplan ligger § 17 i den nya bibliotekslag som börjar gälla 2014.  

Regeringens proposition 2012/13:147 Ny bibliotekslag  

I propositionen Ny bibliotekslag föreslår regeringen en ny lag som utgör grunden för 

verksamheten vid landets bibliotek. Lagen ska gälla både för de kommunala folkbiblioteken och 

för andra offentliga bibliotek. 

Bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och deras roll för 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning ligger till grund för lagförslaget. 

§ 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 
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Biblioteksplanens syfte 

Biblioteksplanen ska bestämma inriktningen på biblioteksverksamheten i Köpings kommun 2014-

2016. 

Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument som tydliggör verksamhetens grundläggande 

uppdrag. 

Biblioteksplanen utgör en grund för bibliotekets årliga verksamhetsplaner. 

I biblioteksplanen görs även en kartläggning av kommunens samlade biblioteksverksamhet. 

Till grund för biblioteksplanen ligger de av kommunfullmäktige antagna mål som är tillämpliga på 

biblioteksverksamheten. 
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Kommunöversikt 

Köpings kommun har ca 25000 invånare, varav de flesta bor i tätorterna Köping och Kolsva. 

Medelåldern är relativt hög. Gruppen äldre växer och ställer nya krav på biblioteksverksamheten. 

Köping är och har länge varit en utpräglad industristad. Många kommuninvånare vidareutbildar 

sig inom vuxenutbildningen eller på högskolenivå, vilket ställer stora krav på bibliotekets utbud 

och inköp av media. Kommunen har de senaste åren tagit emot många barn och vuxna med 

utländsk härkomst, som i hög grad använder sig av bibliotekets utbud och service. 
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Biblioteksverksamheten och dess samarbeten 

I Köpings kommun finns ett huvudbibliotek med 12 anställda. En mindre bokbuss ger 

biblioteksservice på landsbygden och till förskolor och skolor. 

I Kolsva kommundel finns ett bibliotek med 3 anställda.  

Köpings stadsbibliotek har sedan en lång tid väl etablerade samarbeten med andra förvaltningar 

när det gäller biblioteksverksamhet. 

Samarbete med grund- och gymnasieskolor 

I Skollagen § 36 stadgas att alla skolelever ska ha tillgång till skolbibliotek 

Skollag (2010:800) 

§ 36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 

I kommunen finns åtta grundskolor med större eller mindre skolbibliotek. På ett av dessa finns en 

utbildad bibliotekarie anställd. På övriga skolor sköts biblioteket av lärarpersonal någon timme i 

veckan. På Ullvigymnasiet finns en utbildad bibliotekarie anställd. 

Stadsbiblioteket administrerar en skolbibliotekscentral 20 timmar i veckan. Denna bekostas av 

Barn och utbildningsförvaltningen. Skolbibliotekscentralens personal hjälper till med inköp och 

iordningställande av media, ger IT-support för biblioteksdatasystemet BOOK-IT samt genomför 

även viss utbildning för de skolbiblioteksansvariga. 

En stor del av stadsbibliotekets verksamhet gentemot skolorna består av 

bokprat/biblioteksvisningar som riktar sig till förskoleklasser, låg-, mellan- och högstadieklasser. 

Samarbetet är väl utbyggt och skola/förskola/bibliotek samarbetar ofta i olika läsprojekt. 

Biblioteket ger omfattande service till lärare med bokdepositioner, bokpåsar, råd och tips inom det 

läsfrämjande arbetet. 

Stadsbibliotekets personal hjälper också de skolbiblioteksansvariga med inköp, gallring, 

bokinformation m.m. 

Stadsbiblioteket har i sin egen verksamhetsplan 

en uttalad ambition att arbeta med barns 

läsutveckling och lässtimulans. 
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Samarbete med vuxenutbildning och SFI 

I kommunen finns ett Kompetenscenter som innefattar SFI, Komvux, service för distansstuderande 

på högskolenivå samt viss yrkesutbildning. 

Stadsbiblioteket har en bibliotekarietjänst som arbetar gentemot studerande och lärare med 

visningar och bokprat. Biblioteket köper in kurslitteratur för grundläggande studier på Komvux 

och SFI, samt för vissa högskolestudier. Biblioteket ger också service till distansstuderande genom 

fjärrlån av kurslitteratur. 

Kompetenscenter har inget eget skolbibliotek, utan hänvisar sina studenter till Stadsbiblioteket för 

biblioteksservice. 

Samarbete med omsorg och äldreomsorg 

Biblioteksservice ges till äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Detta 

sker genom bokdepositioner på äldreboenden, Boken Kommer, läsombudsverksamhet och 

talboksverksamhet. En omfattande utåtriktad verksamhet som vänder sig mot de äldre finns genom 

bokprat, kurser och talboksklubb. 

Samarbete sker också genom olika projekt. Ett större samarbete finns med Mötesplats Tunadal och 

kommunens aktivitetsteam. 

Biblioteksservice ges även till den särskilda omsorgen, genom bokdepositioner och bokprat. 

Samarbete med Kolsva bibliotek 

Samarbete med kommundelsbiblioteket i Kolsva sker främst genom gemensamma 

fortbildningsträffar runt litteratur, teknik och omvärldsbevakning. Samarbete sker även runt 

programverksamhet. 

Konsumentrådgivning 

I biblioteksverksamheten ingår även Konsumentrådgivning. 
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Önskemål 

Vid olika kontakter med våra samarbetspartners har många olika önskemål om framtida samarbete 

diskuterats. 

Skolan och förskolan 

Både från förskola och från skola finns uttalade förväntningar på stadsbibliotekets verksamhet. 

Bokprat och biblioteksvisningar är sedan länge etablerade samarbetsformer. Särskilt i nuläget, när 

barns läskunnighet blir sämre och de läser allt mindre på fritiden, behövs biblioteket som ett 

komplement till skolan. Litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur (SOU 2012:65) 

visar att det behövs kraftfulla åtgärder för att förbättra ungas läsförståelse och öka lusten att läsa. 

Bokbussbesök till landsbygdsskolorna är viktiga. Skolorna har inte tid eller pengar för att besöka 

stadsbiblioteket, men önskar ändå samma biblioteksservice som skolorna i staden.  

Både skola och förskola har tidigare medverkat i olika läsfrämjandeprojekt som initierats av 

stadsbiblioteket. Särskilt förskolan är mycket intresserad av att medverka i nya projekt. 

Vuxenutbildning 

Kompetenscenter önskar samarbete i form av biblioteksvisningar, bokprat, inköp av viss litteratur, 

t.ex. lättlästa böcker, språkkurser och språklexikon. Behovet av denna typ av media är speciellt 

stort när det gäller SFI. Kompetenscenter har i nuläget ett samarbete med Stadsbiblioteket och ett 

studieförbund runt de mycket efterfrågade Medspråksgrupperna. Intresse finns också för den 

läxhjälp för vuxna som biblioteket initierade hösten 2013. 
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Skolbiblioteken 

Från skolan finns önskemål om fortsatt samarbete beträffande skolbiblioteken 

Skolbiblioteksansvariga önskar regelbundna träffar för information och fortbildning. De vill även 

ha handfast hjälp med gallring, inköp m.m.  Personalen på de  skolbibliotek som inte har en 

bibliotekarie anställd saknar framför allt tid att ägna sig åt verksamheten. 

Omsorg och äldreomsorg 

Äldreomsorgen, särskilt Aktivitetsteamet, önskar fortsätta med gemensamma program, gärna på 

varandras arenor. Man framhåller bokprat för de äldre, sångprogram och utställningar. Stort 

intresse finns för ny teknik, t.ex. surfplattor och TV-spel. Den finska gruppen äldre blir större och 

större och där finns önskemål om riktade insatser beträffande böcker och andra media. 

Den särskilda omsorgen önskar fortsatt samarbete med bokdepositioner och personliga 

boktips/bokprat. 
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Kommunmål och handlingsplan 

Kommunens nya mål som ska gälla 2013-2019 antogs av kommunfullmäktige i slutet av 2012. 

Köpings kommuns målbild är: Tillsammans skapar vi vår framtid. 

Tre av de nio målen berör direkt biblioteksverksamheten. 

Mål 4: Aktiv fritid och bred kultur för alla 

På biblioteket möts människor i alla åldrar och i många olika sammanhang.  

Brukare inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp. Vi ska analysera de äldres behov av 

kulturupplevelser och planera vårt arbete med utgångspunkt från de resultaten. Den finsktalande 

gruppen av äldre ökar och ger nya infallsvinklar på samarbetet med äldreomsorgen. 

Programverksamheten för vuxna ska anpassas till vad invånarna efterfrågar. Detta sker bl.a. genom 

enkäter. 

Biblioteket är en viktig mötesplats för nyanlända barn och vuxna. I samarbete med studieförbund 

anordnas Medspråkscaféer med inriktning på att lära svenska. Hösten 2013 startade läxhjälp för 

vuxna i bibliotekets egen regi. Vi ser till att ha god tillgång till litteratur på de största 

invandrarspråken. Vi skapar även goda kontakter med SFI och Kompetenscenter. 

Vi ska medverka i många olika sammanhang ute i samhället. Det goda samarbetet med 

studieförbunden fortsätter. Vi ska även utveckla samarbetet med de övriga enheterna inom Kultur- 

och fritidsförvaltningen. 

Mål 8: Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor 

Vi ska arbeta för att fler barn ska besöka biblioteket på fritiden. Där ska barn kunna erbjudas en 

kravlös, säker miljö att träffas i, aktiv och intresserad personal och många lovaktiviteter. Hälften 

av de medel som anslås till programverksamhet ska gå till program för barn och unga. Alla 

aktiviteter för barn ska vara kostnadsfria. 
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Mål 9: Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet 

Ett av bibliotekets viktigaste mål är att förmedla goda läsupplevelser till barn och ungdom. 

Bibliotekspersonal ska därför aktivt arbeta med bokprat för utvalda åldersgrupper. Vi strävar efter 

att använda 40 % av vår mediabudget för inköp av media i olika former för barn och unga. 

Biblioteket är en viktig samarbetspartner för skolan och förskolan i det läsfrämjande arbetet. 

Skolbiblioteken är varje skolas eget ansvar, men biblioteket stöttar och hjälper de 

skolbiblioteksansvariga.  

Bokbussen är mycket viktig för bibliotekets barnverksamhet. Bussen besöker i nuläget nio 

förskolor och tre låg- och mellanstadieskolor. 

På biblioteket ska även finnas god tillgång till databaser som är till nytta vid studier. Personalen 

ska ha goda kunskaper om IT-teknik och de sociala mediernas betydelse för barn och unga. 

Önskvärt är att arbeta för ett avtal med skolan om biblioteksservice. Skolan erbjuds även att köpa 

timmar från stadsbiblioteket för skolbiblioteksverksamhet.  
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Övriga aktiviteter 

Aktiviteter utöver de som utgår från kommunens mål, handlingsplan. 

Utbildning för vuxna 

En stor del av biblioteksverksamheten består av stöd och hjälp till vuxenstuderande. Då 

Kompetenscenter inte har något eget skolbibliotek, används Stadsbiblioteket som skolbibliotek. 

Kurslitteratur för grundläggande vuxenutbildning ska även i fortsättningen köpas in. Dessutom 

köps kompletterande litteratur för de som studerar på högre nivå. För studerande på SFI behövs ett 

stort utbud av böcker på lätt svenska. Stadsbiblioteket ska även i fortsättningen fungera som 

studielokal med grupprum och trådlöst nätverk. En bibliotekarie med särskilt ansvar för kontakt 

med vuxenutbildningen utvecklar verksamheten vidare. 

Medieplanering 

En översyn av bibliotekets bestånd inleddes 2012. Arbetet kommer att fortgå det närmaste året och 

utmynna i en Medieplan. Här är det av stor vikt att känna till kommunens struktur och utifrån 

denna planera för bibliotekets bestånd. Kommuninvånarnas önskemål spelar stor roll, liksom 

önskemål från våra samarbetspartners skola och omsorg. 

Upphandling av media och bokbuss 

Tillsammans med Kolsva bibliotek samt biblioteken i Arboga och Kungsörs kommuner kommer 

en upphandling av media att genomföras 2013-2014. 

En upphandling av en ny mindre bokbuss/bokbil hoppas kunna genomföras. 
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Sammanfattning 

Denna Biblioteksplan ska gälla mellan åren 2014 och 2016. Biblioteksplanen ska sedan revideras 

vartannat år. 

I biblioteksplanen för Köpings kommun har beaktats bibliotekslagens skrivelse om 

folkbibliotekens uppdrag: 

 Vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov 

 Särskilt främja läsning och tillgång till litteratur 

 Ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling 

och stimulera till läsning 

Vidare har Köpings stadsbibliotek uppmärksammat de prioriterade grupper som bibliotekslagen 

beskriver: 

 Personer med funktionsnedsättning 

 Personer med annat modersmål än svenska 

 Nationella minoriteter 

 

 

 

 

 

 

 


