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Verksamhet ligger under 

kommunstyrelsens 

allmänna utskott, 

verksamhetsområdet 

kommunal utveckling/ 

avdelning Kultur och 

Folkhälsa 

 

 

 

ANSVARIGT UTSKOTT 
OCH FÖRVALTNING 

Biblioteks – och kulturplan för Norsjö kommun 
2020 – 2023 
 

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i §17 att:  Kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. 
 

Biblioteksplanen ska ses som en möjlighet att formulera en 
lokal bibliotekspolitik. 
  

Biblioteksplanen för Norsjö kommun omfattar den 
kommunala biblioteksverksamheten; folkbibliotek, 
skolbibliotek samt kulturverksamhet. Planen ska revideras 
vart tredje år för att hållas aktuell.  
 

Varje år kompletteras biblioteks- och kulturplanen med en 
detaljerad verksamhetsplan med förslag på aktiviteter. 
Biblioteks– och kulturplanen bestämmer riktningen för  
Norsjö kommuns biblioteks och kulturverksamhet för åren 
2020 – 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Biblioteket - en mötesplats för alla, som uppmuntrar till 
avkoppling, kunskap och upplevelser.  
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Filialen är öppen 6 
timmar per vecka. Avtal 
finns med Korpen i 
Bastuträsk som sköter 
verksamheten, förutom 
inköp och 
mediaplanering som 
sker via 
huvudbiblioteket 
 
Lokalen finns i skolan 

och filialen är också ett 

skolbibliotek. 

Filialen har ett 

huvudbestånd av 

litteratur, dessutom får 

den depositioner från 

huvudbiblioteket 

 

Barnen på 

Bastuträskskolan 

kommer även i kontakt 

med huvudbiblioteket i 

samband med 

simundervisning då tid 

finns avsatt för besök på 

biblioteket 

 

BIBLIOTEKSFILIAL 
BASTUTRÄSK 

 

 

Styrmodell och styrdokument 

Styrdokument som ligger till grund för Biblioteks- och 
Kulturplanen förutom kommunens egna visioner, mål och 
planer är: 
 

• Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

• Skollagen (SFS 2010:800) 

• Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2019 

• FN:s konvention om barns rättigheter 

• Bibliotekens internationella manifest, Unesco och svenska 
biblioteksföreningen 

• Samverkansavtal V8-biblioteken 

• Minoritetslagen (SFS 2009:724) 

• Nationell biblioteksstrategi 

 

Personal och kompetens 

Personalen består av fyra personer med totalt 3,25% tjänst.  

Biblioteks – och kulturansvarig, Skolbibliotekarie med ansvar 

för barn och skolkultur, Barnbibliotekarie, Biblioteksassistent. 

Personalen deltar kontinuerligt i kompetenshöjande 

aktiviteter, vid minst två tillfällen per personal och år. 
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Fokusområden 

• Människan i fokus 

• Hög service och gott 

värdskap 

• Attrahera, rekrytera 

och behålla 

arbetskraft 

• Vår miljö 

• En trygg bygd 

• En rik och attraktiv 

fritid 

 

 

VÄRDEGRUND 

Norsjö kommuns 

värdegrundsarbete: 

Arbetet ska präglas av 

orden: 

Positivitet 

Engagemang 

Respektfullhet 

Professionalitet. 
 

 

Biblioteksverksamheten 

ska därför präglas av hög 

kvalitet, god service, hög 

kompetens, bra ledarskap 

och gott medarbetarskap. 

Alla som besöker och 

använder biblioteken ska 

mötas av kompetent och 

intresserad personal som 

ger ett positivt, 

serviceinriktat och 

professionellt bemötande. 

 

 

 

 

 

 

VÄRLDENS BÄSTA 
VARDAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsjö kommuns övergripande vision och 
mål 

Vision 

EEnn  kkoommmmuunn  mmeedd  vväärrllddeennss  bbäässttaa  vvaarrddaagg  

Övergripande mål 
 

••  AAllllaa  eelleevveerr  sskkaa  eefftteerr  aavvsslluuttaatt  ggrruunnddsskkoollaa  ssöökkaa  ggyymmnnaassiiaall  

uuttbbiillddnniinngg  oocchh  bbllii  aannttaaggeenn  ppåå  ssiitttt  fföörrssttaahhaannddssvvaall  
 

••  AAllllaa  eelleevveerr  ssoomm  lläämmnnaarr  vvuuxxeennuuttbbiillddnniinnggeenn  sskkaallll  vvaarraa  

rruussttaaddee  fföörr  aarrbbeettee  oocchh//eelllleerr  hhaa  ggrruunnddllääggggaannddee  

bbeehhöörriigghheett  ttiillll  hhööggsskkoolleessttuuddiieerr  
 

••  KKoonnttaakktt  mmeedd  kkoommmmuunneennss  vveerrkkssaammhheetteerr  iinnnneebbäärr  eetttt  ggootttt  

bbeemmööttaannddee  ddäärr  sseerrvviiccee  ssaammtt  ttiillllggäänngglliigghheett  kkoonnttiinnuueerrlliiggtt  

fföörrbbäättttrraass  
 

••  KKuullttuurraakkttiivviitteetteerrnnaa  ii  NNoorrssjjöö  kkoommmmuunn  hhåålllleerr  eenn  ffoorrttssaatttt  

hhöögg  kkvvaalliittéé  ssoomm  ttiillllttaallaarr  mmåånnggaa  
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PRIORITERADE 

MÅLGRUPPER: 
 

Personer med 
funktionsvariationer 
 

Nationella minoriteter 
och låntagare med 
annat modersmål än 
svenska 
 

Barn och ungdomar 
 

• Arbeta med uppsökande 

biblioteksverksamhet 

bland grupperna 
 

• Tillhandhålla medier 

och tekniska hjälpmedel 

för att alla ska kunna ta 

del av information 
 

• Samarbete med 

flyktingsamordnaren, 

förberedelseklass, 

språkintroduktion, SFI, 

skola, BVC, förskola 
 

• Tillhandahålla litteratur 

på lättläst svenska 
 

• Arrangera aktiviteter 

riktade till prioriterade 

målgrupper 
 

• Erbjuda ”boken 

kommer”, uppsökande 

biblioteksverksamhet i 

hemmet, för alla som 

har svårt att själv ta sig 

till bibliotekslokalen 

AKTIVITETER 
PRIORITERADE 
MÅLGRUPPER 

Norsjös bibliotek  

– ett integrerat folk- och skolbibliotek 

Biblioteket är: 

• En verksamhet som präglas av mångfald och god kvalitet 
 

• En öppen demokratisk mötesplats, som ger tillgång till 
information, kulturupplevelser och är fri från 
kommersiella inslag.   

• En plats för läsupplevelse och möten med litteratur. 
  

• En plats där barn och ungas läsupplevelse, tillgång till 
information och lärande står i fokus. 

 

Folkbibliotekets huvudfunktion är att: 

• Främja läsande 

• Bidra till att överbygga den digitala klyftan 

• Vara ett Kultur – och kunskapscentrum 

• Ge fri tillgång till information och aktivt arbeta med 

källkritik och källtillit 

• Att vara ett öppet vardagsrum för kommunmedborgarna 

Skolbibliotekets huvudfunktion är att: 

• Vara en pedagogisk resurs 

• Stödja och främja undervisning och lärande i linje med 

läroplanens krav 

• Handleda och vara ett stöd för lärare och elever i arbetet 

med medie – och informationskunnighet, MIK. 

• Väcka elevernas läslust och språkutveckling genom att 

arbeta läsfrämjande 

• Möta föräldrar och barn för att uppmuntra till högläsning 

och stimulera språkutveckling redan vid en tidig ålder. 
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• Nöjdkundindex  

• Tillgänglighet 

• Antal besök per år 

• Antal utlån: Barn, 
Vuxna 

• Antal 
kulturaktiviteter/ 
Besök: Barn, Vuxna 

• Antal insatser som 
stärker barns 
språkutveckling och 
läslust  
 
 

Bemannade 
öppettider:  

 
 

Måndagar     08:00-15:00 

                       17:00-19:00 
 

Tisdagar       10:00-15:00 
 

Onsdagar      08:00-15:00 

                        17:00-19:00 
 

Torsdagar    08:00-17:00 
 

Fredagar       08:00-15:00 

 

Meröppet utan 

personal: 

Dagligen- Året runt 

08:00-21:00 

 

 

 

 

 

 

INDIKATORER TILL 
KOMMUNENS OCH 
VERKSAMHETENS 

MÅL OCH ÖPPETTIDER 

Mål och strategier 

Skolbiblioteket Ska: 

• Vara tillgängligt för alla elever 

• Stöd till pedagoger i för- och grundskolan  

• Samverkan med pedagoger i de lägre åldrarna 

• Stimulera och stärkas barn och ungdomars 

språkutveckling och läslust genom att arbeta läsfrämjande 

• Arbeta aktivt med jämställdhets-, mångfalds- och HBTQ 

frågor och genomför årligen aktiviteter kring dessa frågor 

• Vara ett stöd för elever och lärare i arbetet med MIK. 

Folkbiblioteket ska: 

• Genomföra aktiviteter för att främja läsandet 

• Erbjuda ett varierat utbud av kulturarrangemang 

• Ge studenter tillgång till studieplats och litteratur. 

• Ha fri tillgång till information och aktivt arbeta med 

källtillit för att därigenom underlätta allmänhetens 

möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter. 

• Ha ett brett utbud av litteratur och digitala resurser. 

• Ha generösa öppettider. 

• Vara en plats för informationssökning, lustläsning, samtal, 

möten: ett vardagsrum för allmänheten 
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Samhället förändras i 

en allt snabbare takt. 

Med ett ökat 

användande av digitala 

lösningar öppnas olika 

möjligheter att 

effektivisera, 

tillgängliggöra och 

förbättra servicen till 

medborgarna, inte 

minst inom 

biblioteksverksamheten 

 

Det ligger en utmaning i 

att förmå snabbhet och 

enkelhet att samtidigt 

kännas funktionssäkert 

och tryggt. Biblioteket 

kompletterar med den 

personliga kontakten 

för att minska den 

digitala klyftan 

 

 

 

 

DET FYSISKA OCH 
DIGITALA 

BIBLIOTEKET 

Digital delaktighet och digital kompetens 

 

Biblioteket ska bidra till att minska den digitala klyftan 

genom att: 

 

• Vara ett stöd och en guide i källkritiskt tänkande vid 

informationssökning. 

• Tillhandahålla publika datorer och skrivare. 

• Handleda och stödja besökare i att använda sig av digitala 

hjälpmedel, det vill säga ”hjälp till självhjälp” 

• Synliggöra våra digitala resurser 

  

 

 

 

Folkbiblioteket fortsätter att ligga i framkant när det gäller 

den digitala utvecklingen 
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Ambitionen för Barn- 
och skolkulturen är: 

 

• Att samtliga barn och 
unga i kommunen 
ska erbjudas ett 
varierat och 
kvalitativt 
kulturutbud samt ha 
möjlighet att utöva 
och delta i kulturell 
verksamhet 
 

• Att stödja barn och 
ungas egna skapande 
inom kulturen 

 

• Att i samverkan med 
andra aktörer verka 
för att invånarna i 
kommunen årligen 
får tillgång till 
kulturupplevelser av 
professionell 
kulturell kvalitet 

 

• Att främja möjligheten 

att utöva 

kulturskapande 

aktiviteter under läs-

och kulturlovet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARN- OCH 
SKOLKULTUR 

Barn- och Skolkultur 

 

Barn och ungas rätt till kultur 
Skolkulturen ligger under avdelningen kultur och folkhälsa 
där skolbibliotekarien har ett samordnat ansvar  
 

Skolkulturen är en del av barnens utbildning och det ingår i 
skolkulturens uppdrag att stödja eleverna till uppfyllelse av 
skolans mål 
 

Grunden i allt som görs inom för- och grundskolan i Norsjö 
kommun är att barn och elever ska få ”världens bästa 
vardag”.  
 

Barn och elever får delta i möten med olika kulturyttringar. 
Dessa möten ger möjligheter till att förena människor, skapa 
samhörighet, är identitetsskapande och får barn och elever 
att känna sig delaktiga i det gemensamma kulturarvet, både i 
närområdet och i världen. 
 

Kulturmöten ger barn och elever förutsättningar för att 
utveckla förmågan i att begrunda hur människor och 
samhälle formas, förändras och samverkar, vilket i sin tur kan 
ge en ökad förståelse för ett historiskt perspektiv. 
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Ambitionen för 
allmänkulturen är: 

 

• Att tillgängliggöra 
och öka 

kulturutbudet för 
kommunens 
innevånare 

 

• Att i samverkan med 
andra aktörer verka 
för att innevånarna i 
kommunen årligen 

får tillgång till 
kulturupplevelser av 

professionell 
kulturell kvalitet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALLMÄNKULTUR 

Allmänkultur 

 

Från kommunen härstammar kända författare, konstnärer 

och musiker vilka har satt Norsjö på den kulturella kartan. 

Ett levande kulturliv och en aktiv fritid skapar sammanhang, 
förståelse och god folkhälsa bland kommunens invånare vilket 
är viktigt för såväl den enskilde individen som för samhället i 
stort. Kultur- och fritidsaktiviteter skapar ofta mötesplatser 
mellan människor med olika bakgrund vilket överbryggar 
klyftor och öppnar upp för ett mer tolerant samhälle.  
Det starka sambandet mellan kulturellt deltagande, kreativitet 

och innovationskraft innebär att kultur har en avgörande 

betydelse för kommunens långsiktiga konkurrenskraft och 

tillväxt då ett rikt fritidsutbud skapar attraktionskraft för 

kommunen. 

 

Kommunens konst 

Ansvaret för konstregistret, inköp och gallring ligger på 

biblioteket och biblioteks- och kulturansvarig. En konstgrupp 

är tillsatt där representanter från kommunens personal finns 

med.  

 

Lokala författare och konstnärer 

Biblioteket värnar om de lokala författare och konstnärer som 

funnits och verkat över tid i Norsjö kommun. En stor samling 

av lokala författare och konstnärer finns i verksamheten. 

 

Kulturstipendium 

Norsjö kommun delar vartannat år (udda år) ut ett 

kulturstipendium på 6000 kr för att hedra goda kulturinsatser 

inom kommunen. Målgruppen är enskilda personer, grupper, 

föreningar och organisationer. 

 
Samverkan 

Biblioteket samverkar med studieförbund, kommunens 

kulturföreningar och kulturaktörer och genomför regelbundet 

arrangemang under året. 
  

Allatiders Norsjö är ett exempel där olika aktörer samverkar 

kring arrangemang med fokus på lokalhistoria.  

 

 


