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Inledning
Kommuner och landsting ska enligt Bibliotekslagen (2013:801) anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett särskilt dokument som ger besked
om verksamhetens inriktning och omfattning och om samverkan. (Bilaga 1.)
Kungliga biblioteket (KB) som är Sveriges nationalbibliotek och en statlig myndighet, ska
tillsammans med Länsbiblioteket i Västerbotten på regional nivå och Malå kommun följa upp
hur planen har utformats och hur den används.
Biblioteksverksamheten i Malå kommun
Malå bibliotek är ett folkbibliotek som även är kommunens huvudbibliotek. Malå bibliotek är
dessutom ett integrerat skolbibliotek, det vill säga ett folkbibliotek som samtidigt har i
uppgift att fungera som skolbibliotek. Ett övrigt utlåningsställe finns på affären i Adak.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteksverksamheten i Malå kommun.
Biblioteksverksamheten regleras i huvudsak av Bibliotekslagen (2013:801). Det innebär att
biblioteket har ett tydligt uppdrag från regering och riksdag. Syftet med
biblioteksverksamheten framgår av 2§ i Bibliotekslagen:
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.

För skolbiblioteket finns utöver Bibliotekslagen även bestämmelser i Skollagen (2010:800).
Prioriteringar för 2017-2019
Utifrån regeringens uppdrag till biblioteken, Kungliga bibliotekets nationella
biblioteksstrategi, regionala prioriteringar samt lokala förutsättningar har fem målområden
valts ut som särskilt prioriterade för Malå kommun. Dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.

Värdskap
Prioriterade grupper
Omvärldsbevakning
Kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning
Skolbibliotek
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1.

Värdskap

”Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker”

För att vara med och förverkliga denna vision arbetar vi inom biblioteksverksamheten med
värdskap. Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Ett gott värdskap
rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet.
Inom biblioteksverksamheten innebär det att vi har ett kvalitativt bemötande när människor
kommer med sina ärenden. Vi visar även vår professionalitet som informationsspecialister.
Vi ser dem vi möter i vår yrkesroll som våra gäster oavsett om de är skolelever, besökare på
folkbiblioteket eller kollegor inom eller utom den egna verksamheten.
Biblioteksverksamheten i Malå kommun kommer under perioden särskilt att arbeta för:




Att stärka biblioteksverksamhetens roll i Malå kommun.
Att vara ett inkluderande bibliotek för alla.
Att ha ett professionellt bemötande, både fysiskt och digitalt.

Foto: Inrid Sjöberg
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2.

Prioriterade grupper

Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med
funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer med annat modersmål än
svenska samt barn och ungdomar. Att personer som tillhör dessa grupper är prioriterade i
verksamheten betyder att de ska komma i första hand, när det kommer till resursfördelning.
2.1 Barn och ungdomar
Barnbiblioteksverksamheten i Malå kommun utgår från FN:s konvention om barnets
rättigheter. Biblioteket stödjer barns och ungdomars rätt till information om saker som
påverkar deras liv. Biblioteket stödjer även barn- och ungdomar i att utöva inflytande och
yttra sina åsikter. Biblioteket medverkar till att barn och ungdomar känner sig trygga och får
vara den de är. Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. (Bilaga 2)
Biblioteksverksamheten i Malå kommun ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar mellan 0-18 år för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.
Biblioteksverksamheten i Malå kommun kommer under perioden särskilt att arbeta för:




Att barn och deras föräldrar ska komma till biblioteket, genom att erbjuda kompetens,
medier, aktiviteter och arrangemang som attraherar dem.
Att vara en plats för barn och ungdomars kulturella självförverkligande.
Att tillskapa en referensgrupp bestående av barn och ungdomar, och även i övrigt
uppmuntra barn och ungdomar att påverka bibliotekets verksamhet och utbud.

Foto: Ingrid Sjöberg
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2.2 Personer med funktionsnedsättning
Biblioteksverksamheten är medveten om att det finns många människor i samhället som
har olika typer av funktionsnedsättningar.
”En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt,
psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En
del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en
sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för
alltid.” (Källa: 1177 Vårdguiden)

Biblioteksverksamheten i Malå kommun kommer under perioden särskilt att arbeta för:





Att utveckla och tillgängliggöra beståndet av anpassade medier såsom talböcker,
talboksspelare, datorer med talsyntes, DVD och videogram (teckentolkade) för döva,
storstilsböcker, lättläst och punktskrift.
Att utveckla den uppsökande verksamheten genom samverkan med t.ex. äldreomsorgen.
Att informationen om våra medier och tjänster, om våra lokaler och om våra arrangemang
ska vara tillgänglig för alla.

Foto: Ingrid Sjöberg
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2.3. Personer med annat modersmål än svenska
Biblioteksverksamheten är en viktig resurs för personer med annat modersmål än svenska.
Det är viktigt för identitetsutvecklingen och för den kognitiva utvecklingen att få läsa böcker
på sitt modersmål.
Biblioteksverksamheten i Malå kommun kommer under perioden särskilt att arbeta för:




Att fråga personer med annat modersmål än svenska vad de vill läsa.
Att utveckla beståndet av litteratur på de språk som är aktuella i kommunen, samt på lättläst
svenska.
Att arrangera interkulturella och mångkulturella arrangemang, på olika språk.

Foto: Ingrid Sjöberg

6
MALÅ KOMMUN
Kultur- och Fritidsavdelningen

2.4 Nationella minoriteter
Alla kommuner i Sverige har ett ansvar att ge skydd för de nationella minoriteterna och
stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de
hålls levande.
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar
och tornedalingar. Malå kommun har liksom alla andra kommuner, landsting och
statliga myndigheter i Sverige ett ansvar för att minoritetsgrupperna ska kunna bevara
och utveckla sina språk och sina kulturer. (Källa: www.mala.se)

Malå kommun är dessutom samisk förvaltningskommun.
Biblioteksverksamheten i Malå kommun kommer under perioden särskilt att arbeta för:




Att samverka med kommunens samiska koordinator.
Att köpa in litteratur på de nationella minoritetsspråken.
Att lyfta fram den samiska samlingen i biblioteksrummet.

Foto: Karin Stenlund
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3.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är viktigt för att följa med i biblioteksutvecklingen, bevaka möjligheten
till externa medel och för kompetensutveckling. Samverkan för detta ändamål är prioriterat.
Vi samverkar nationellt, regionalt och interkommunalt, samt inom kommunen.
Länsbiblioteket i Västerbotten finns på regional nivå och har det statliga uppdraget att vara
kunskapsförmedelande och resursfördelande till det lokala folkbiblioteket. Länsbiblioteket
anordnar bland annat fortbildning och söker projektpengar.
Kommunbiblioteken i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och
Åsele utgör sedan år 2005 det interkommunala samarbetet V8 – Bibliotekssamverkan i
Västerbottens inland. Genom att samverka växlar vi upp de resurser kommunerna avsätter för
biblioteksverksamhet. (Bilaga 3 och 4.)
Omvärldsbevakning sker även via övriga kulturinstitutioner som Kungliga biblioteket,
Kulturrådet och Västerbottens museum. Föreningar i Malå kommun spelar en viktig roll
liksom övriga verksamheter i kommunen.
Biblioteksverksamheten i Malå kommun kommer under perioden särskilt att arbeta för:




Att aktivt delta vid Bibliotekschefsmöten och projekt/fortbildning arrangerade av
Länsbiblioteket i Västerbotten.
Att aktivt delta i V8-bibliotekens arbetsgrupper (Styrgrupp, barn- och skolbiblioteksgrupp,
webbgrupp, mediegrupp, kataloggrupp).
Att ha ett professionellt utbyte med kommunens övriga verksamheter och implementera
kommunövergripande planer i biblioteksverksamheten.

Foto: Gunilla Andersson
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4.

Kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning

Att lära sig läsa är en demokratisk rättighet men det är viktigt att komma ihåg att det är
skillnad på läskunnighet och läsförståelse. Att bli duktigare i att förstå vad man läser är en
process som pågår hela livet och en förmåga som ständigt behöver tränas.
Bibliotekets demokratiska uppdrag innebär att ord som folkbildning, mänskliga rättigheter
och digital delaktighet blir viktiga. Biblioteket är särskilt viktigt för dem som inte själva
kan bekosta eller hitta sin information. Ett särskilt ansvar finns att tillhandahålla litteratur
för distansstuderande så att de kan bo kvar i kommunen. Biblioteket ska även vara en
resurs för kommunens övriga verksamheter som kommunens informationscentrum.
”Att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling uttrycker en
målsättning om allas delaktighet i samhällslivet, vilket främjas genom
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. [… ]Att biblioteken ska bidra till fri
åsiktsbildning innebär, enligt regeringen, att de ska inta en neutral hållning i förhållande
till den information som tillhandahålls och även i övrig verksamhet understödja ett fritt
meningsutbyte. Bestämmelsen innebär att biblioteksverksamheten ska präglas av
öppenhet för olika perspektiv [… ]. (Källa: http://www.biblioteksforeningen.org/wpcontent/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-UTSKRIFT.pdf)

Biblioteksverksamheten i Malå kommun kommer under perioden särskilt att arbeta för:




Att tillhandahålla ett kvalitativt och allsidigt utbud av medier och tjänster.
Att samverka med och erbjuda studieförbund, föreningsliv, näringsliv och andra kommunala
institutioner att arrangera kulturella aktiviteter på biblioteket.
Att stå upp för bibliotekets demokratiska uppdrag genom att vara en förebild för arbetet för
mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Foto: Ricke.se
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5.

Skolbibliotek

Skolbibliotekets verksamhet i Malå kommun utgår från den definition av skolbibliotek som
Skolverket använder. Enligt den ska skolbiblioteket vara:
… en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.
Skolbiblioteksverksamheten arbetar efter Skolbibliotekets kunskapsstege. (Bilaga 5)
Skolbiblioteket i Malå kommun samverkar och utvärderar kontinuerligt verksamheten med
ansvariga rektorer. Denna process ligger sedan till grund för fortsatt verksamhet.
Skolbiblioteket samverkar med skolan i syfte att nå alla barn och ungdomar. Kultur- och
skolbiblioteksgruppen träffas minst 2 ggr/termin och består av representanter från förskola, F1, 4-6, 7-9, Förberedelseklass och Skolledning.
Barns och ungas rätt till kultur i skolan är priorieterat:
Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Barn
och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk,
sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. (Källa: Kulturradet.se)
Biblioteksverksamheten i Malå kommun kommer under perioden särskilt att arbeta för:




Att arbeta språkutvecklande och läsfrämjande.
Att stötta elever för att de ska nå kunskapsmålen som de uttrycks i läroplanen.
Varje elev ska erbjudas minst ett kulturarrangemang per termin.

Foto: Ingrid Sjöberg
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Bilaga 1. Bibliotekslagen (2013:801)
Bilaga 2. På barns och ungdomars villkor – Svensk biblioteksförenings
rekommendationer för folkbibliotekets barn- och ungdomsverksamhet
Bilaga 3. Med gemensam kraft in i framtiden – V8-bibliotekens deklaration om
biblioteksservice, 2016-10-04
Bilaga 4. Mediestrategi för biblioteken inom V8 – Bibliotekssamverkan i
Västerbottens inland 2015 - 2018
Bilaga 5. Skolbibliotekets kunskapsstege
Bilaga 6. Nyckeltal för uppföljning

