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Biblioteksplan
Inledning
Enligt bibliotekslagen 17 § (SFS 2013:801) ska kommuner och landsting anta planer för sin
verksamhet på biblioteksområdet. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i
samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav
och för att stimulera till utveckling.
Svensk Biblioteksförening definierar en biblioteksplan på följande sätt:
"Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en
analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall
tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta
biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv"
Uppföljning av biblioteksplanen sker genom Stratsys (kommunens
kvalitetsredovisningssystem). Där finns också mål och aktiviteter som sätts utifrån riktlinjerna
i Essunga kommuns biblioteksplan och följs upp årsvis.
Essunga kommuns vision
”Genom närheten i vår kommun skapar vi kreativa och meningsfyllda möten där idéer
förverkligas och människor och företag utvecklas”
(Antagen av Kommunfullmäktige 2007-09-27)

Biblioteket - en välkomnande mötesplats för alla
Biblioteksverksamheten i Essunga kommun omfattar huvudbibliotek, en liten mediasamling
på Kerstinsås äldreboende samt skolbiblioteken i Bredöl och Jonslund. Huvudbiblioteket
finns i centralorten Nossebro och är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Verksamheten leds
av kommunens biblioteks- och kulturchef. Politiskt ligger biblioteks- och kulturverksamheten
under utbildningsnämnden.
Personalen på biblioteket omfattar idag förutom chefen 1,7 bibliotekarietjänster och 0,5
assistenttjänst. På biblioteket tjänstgör även en konsumentvägledare en dag i veckan.
Öppettider förläggs så att kommunens invånare ges möjlighet att på sin fritid besöka
biblioteket. Biblioteket är tillgängligt för skolans elever under skoltid.
Biblioteksverksamhetens huvuduppgift är att vara en demokratisk och tillgänglig mötesplats
och att tillhandahålla media i olika form till kommunens invånare när det gäller såväl
information, lärande och studier som konstnärlig upplevelse, underhållning och förströelse.
Här finns också möjlighet till personlig vägledning i informationssökning. Biblioteket ska ha
de resurser som krävs för att kunna erbjuda media i den form som allmänheten och människor
med särskilda behov efterfrågar. Målsättningen är att tillgodose våra låntagare med media på
de språk som efterfrågas, och här samverkar vi med andra bibliotek.
Bibliotekets personal ska vara lyhörd för besökarnas önskemål samtidigt som den värnar om
ett brett och kvalitativt utbud. Samarbete med andra bibliotek möjliggör en god mediatillgång
för låntagarna i Essunga. Informationssökning via Internet är ett naturligt komplement till
mediabeståndet. Vid huvudbiblioteket finns fyra publika datorer. Biblioteket skall genom sitt
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kvalitativa mediaurval och anordnande av olika kulturarrangemang erbjuda god litteratur och
kultur.
Ett välutrustat huvudbibliotek utgör basen för verksamheten. Bibliotekslokalerna skall vara
tillgängliga för funktionshindrade och utformade så att en mångsidig verksamhet för olika
ålderskategorier möjliggörs. Ett sammanträdesrum finns i anslutning till biblioteket, och det
finns även mindre mötesrum. Mötesrummen kan kostnadsfritt användas för studiecirklar eller
föreningssammankomster av olika slag.
Biblioteksverksamheten skall genom samarbete med skola och omsorg utformas så att den når
ut till så många som möjligt oavsett bostadsort, ekonomiska villkor, nationalitet, utbildning,
ålder, kön eller hälsa. Biblioteket skall i sin verksamhet sträva efter samverkan med andra
kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar och andra förvaltningar i kommunen.
Samverkan sker även på regionala och nationella plan.
Essunga folkbibliotek deltar i samarbeten inom bibliotekssektorn såväl i närområdet som
nationellt. Utblickar i världen är nödvändiga för en modern biblioteksverksamhet. I en
föränderlig värld är det viktigt att biblioteket ges möjligheter att utveckla såväl de tekniska
förutsättningarna som goda förutsättningar för möten människor emellan.
En prioriterad målgrupp för biblioteksverksamheten är barn och ungdomar. Verksamheten
skall inriktas så att biblioteket blir resurscentrum för barnkulturen i kommunen. Barns
läsvanor och språkutveckling skall ägnas särskild uppmärksamhet, vilket innebär samverkan
med BVC, barnomsorg och skola.

Samverkan mellan skola och bibliotek
Det finns en strategisk plan för biblioteksbesök och läsfrämjande verksamhet för barn.
Tillsammans med BVC anordnas en föräldrautbildningsträff på biblioteket. Det finns ett nära
samarbete mellan förskola och bibliotek samt skola och bibliotek.
1-åringar får en bokgåva i samband med föräldraträffar på biblioteket, där barnbibliotekarien
informerar om barns språkutveckling och rekommenderar litteratur.
4-åringar får ett presentkort på en bok att hämta på Biblioteket i samband med besök på BVC.
6-7-åringar inbjuds till ett biblioteksbesök med sin klass. Barnbibliotekarien visar runt och 6åringarna får eget bibliotekskort.
År 6 får en biblioteksvisning och biblioteksinformation vid höstterminens början.
År 6-9 har skolbiblioteket i anslutning till skolans lokaler och bibliotekspersonalen finns
under hela skoldagen tillgänglig som hjälp för lärare och elever. Skol- och bibliotekspersonal
arbetar tillsammans för att genom olika former stimulera läsningen bland eleverna. Eleverna i
Nossebro skola har huvudbiblioteket som skolbiblioteket och besöker detta kontinuerligt.
Skolorna i Bredöl och Jonslund har lokala skolbibliotek där huvudbiblioteket ansvarar för
inköp och gallring. Den dagliga skötseln ansvarar skolans personal för.
Vuxenstuderande erbjuds visningar och handledning.

Samarbete mellan socialförvaltning och bibliotek
Socialförvaltning och bibliotek ska samarbeta för att ge läsupplevelser till dem som av olika
anledningar inte kan eller orkar läsa själva. Bibliotekets ansvar är att tillhandahålla ett brett
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sortiment av anpassade media som exempelvis lättläst och talböcker. Biblioteket kallar
biblioteks- och kulturombuden på varje enhet till möte på hösten varje år. Då finns tillfälle till
dialog och information om bibliotekets utbud. På Kerstinsås, i anslutning till Restaurang
Kaveldunet, finns ett mindre utbud av böcker, tidningar och tidskrifter. Den riktar sig främst
till de boende i äldreomsorgen samt besökare. Media placerat på Kerstinsås får tillsyn av
personalen inom äldreomsorgen. De placerar ut tidningar och tillkallar bibliotekspersonal vid
behov. Bokbeståndet på vårdcentrum ger en inblick i vad huvudbiblioteket kan erbjuda, och
om biblioteket kontaktas kan media skickas till brukarna på Kerstinsås.
Personalen inom omsorgen hjälper de boende att genom huvudbiblioteket få ta del av det
utbud som finns där. Socialförvaltningen ansvarar för att kulturupplevelser och lässtunder
erbjuds inom äldre- och handikappomsorgen.

Mål för Essunga folkbibliotek i framtiden
Essunga folkbibliotek ska utvecklas så att vi har ett tidsenligt bibliotek. Detta sker i
samverkan med andra kommuner.
Självutlåning och möjlighet att låna media under obemannade sammankomster i biblioteket
införs under 2016. Förutsättningar för ett mer tillgängligt bibliotek avseende öppettider
undersöks (meröppet bibliotek).
Bibliotekets del i ett framtida kommunalt digitalt servicecenter utreds.
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