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1 Inledning 
 

I din hand håller du ett exemplar av Biblioteksplan för Perstorps kommun 2020-2023. Eller 
läser du den på en skärm av något slag - på en stationär dator, en laptop, en läsplatta eller 
kanske till och med på din mobiltelefon, möjligheterna att läsa en text har blivit många. 
I den här tredje omarbetade upplagan av Biblioteksplan för Perstorps kommun kommer vi 
bland annat att sätta fokus på just den digitala framtiden och vad den kan komma att betyda 
för Perstorps bibliotek och dess användare. 
 
Vi lever i en spännande, men också på många sätt, utmanande tid. Vi lever i en värld som 
kännetecknas av ständiga och ofta väldigt snabba förändringar, förändringar som många har 
svårt att följa med i, och ta del av. Biblioteken har som en del av sitt uppdrag att arbeta för 
att stärka de demokratiska värdena och rättigheterna, att hjälpa till att arbeta för att sprida 
kunskap kring dessa, och att arbeta för att jämna ut klyftor i samhället, inte minst de digitala.  
Idag mer än någonsin behövs information och förståelse om vad som händer i världen, 
läskunnighet för att kunna ta till sig kunskaper om det som sker runt om oss, och kännedom 
om olika digitala medier för att kunna fungera i vardagslivet. I Biblioteksplan för Perstorps 
kommun 2020-2023 kan du läsa om vilka frågor vi tror kommer att vara viktigast de 
närmaste åren och vad vi på Perstorps bibliotek kommer att sträva efter att utveckla. 
 
Perstorp 2019-11-18 
 
Annica Sankilampi, biblioteks- och kulturchef 
Marie Peterson Sjövik, bibliotekarie 
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2 Biblioteksplanen – Omfattning, uppföljning och utvärdering 
 

Biblioteksplanen är ett styrdokument för alla som arbetar med folk- eller 
skolbiblioteksverksamheten i Perstorp. Den utgör en övergripande utvecklingsplan för 
verksamheten vid Perstorps bibliotek, och är ett levande dokument som ska följas upp och 
utvärderas kontinuerligt. 
 
I samband med det årliga bokslutet görs en samlad utvärdering av verksamheten som 
relateras till biblioteksplanen. En omfattande statistik görs över biblioteksverksamheten med 
uppgifter om exempelvis utlåning, besöksantal och antal genomförda arrangemang. Med 
jämna mellanrum genomförs enkätundersökningar bland bibliotekets besökare och 
låntagare. Enkäten utgör en kontroll av hur besökare och låntagare uppfattar bibliotekets 
utbud, tjänster och service och blir en viktig indikator för hur väl biblioteksplanen fungerar. 
I samband med detta uppdateras och revideras planen i enlighet med den situation som då 
råder. 
 
Bibliotekschefen är ansvarig för att utvärdering och uppföljning görs enligt biblioteksplanen. 
 

Gemensam biblioteksplan Bibliotek Familjen Helsingborg 2017-2019 
Sedan 2012 ingår Perstorps bibliotek i ett delregionalt samarbete med biblioteken i Skåne 
nordväst, Bibliotek Familjen Helsingborg – förkortat BFH – som gemensamt ska utveckla ett 
samarbete som ger styrka och energi till såväl daglig verksamhet som till det övergripande 
strategiska utvecklingsarbetet. Se bilaga. 
 
Det finns även en regional kulturplan för hela Skåne, se bilaga. 
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3 Perstorp – den lilla kommunen med de stora möjligheterna 
 

Kommunen 
Perstorp är en bruksort. Med ca 7500 invånare är Perstorp Skånes minsta kommun. 
I kommunens vision, ”Perstorp år 2030”, satsar man på utbildning, hälsa, bra boende, 
miljömedvetenhet och det nära samtalet mellan politiker och medborgare. Ledorden 
Service, Engagemang och Bemötande ska prägla alla delar av kommunens verksamhet. 
 

Biblioteksverksamheten 
Biblioteken i Perstorp utgörs av kommunbiblioteket och skolbibliotek på fyra skolenheter. 
Kommunbiblioteket har ett centralt läge med entré i gatuplan och är lätt att hitta till ”mitt i 
byn”. 
 
Kommunbiblioteket har ett sammanlagt bemannat öppethållande på 43 timmar i veckan och 
35 timmar i veckan under sommarmånaderna. Sedan sommaren 2018 kan 
biblioteksbesökare över 18 år få möjlighet att besöka bibliotekets entréplan och tidningsrum 
även under obemannad tid 41 timmar i veckan. 
 
I dagsläget arbetar sex personer på biblioteket. Två av personalen arbetar med tydlig 
profilering mot barn- och ungdomsverksamheten.  
 
Fem internetanslutna datorer finns tillgängliga för allmänheten, och wifi finns sedan mars 
2015.  
 
Biblioteket erbjuder ett brett utbud av tryckta medier som böcker, dagstidningar och 
tidskrifter. Tack vare samarbetet med övriga bibliotek i Skåne Nordväst och möjligheten att 
låna in fjärrlån från andra bibliotek, kan Perstorpsborna lätt få tillgång till mer litteratur än 
vad som finns i hyllorna på det egna biblioteket. Utlåningen av e-böcker blir mer och mer 
vanligt, och man kan fritt ladda ner olika typer av e-medier, bland annat via Familjen 
Helsingborgbibliotekens webbplats. 
 
Biblioteket arrangerar flera kulturaktiviteter, både egna arrangemang och program i 
samarbete med andra arrangörer. 
 
Det politiska ansvaret för kulturverksamheten, i vilken biblioteket ingår, ligger hos Kultur- 
och fritidsnämnden. 
 

Skolbiblioteken 
Skolbibliotek finns på fyra skolor i kommunen och har egen budget. Huvudbibliotekets 
personal ansvarar för driften av två av dessa. På två av skolorna finns för närvarande två, av 
skolan anställda, assistenter. Skolbiblioteken regleras i skollagen som säger att elever ska ha 
tillgång till skolbibliotek. 
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Samverkansformer  
En av många fördelar med den lilla kommunen är närheten till allt och alla! Perstorps 
bibliotek har många goda samarbeten, och vi strävar alltid efter att nå ut till olika 
verksamheter inom vår egen kommun, men också med att ha bra kontakt med kollegor och 
verksamheter runt om i Skåne och i övriga Sverige.  
 
Exempel på samverkansformer i kommunen kan vara aktiviteter riktade mot förskolor och 
skolor, mot äldreboenden och arbetsplatser. Barnavårdscentralen (BVC) och Familjens Hus 
samarbetar med biblioteket kring ”Barnens första bok”, och ett språkcafé arrangeras en 
eftermiddag i veckan under höst- och vårterminerna i bibliotekets hörsal i samarbete med 
förenings- och näringslivet. 
 
Samarbetet med Familjen Helsingborgbiblioteken resulterar bland annat i medietransporter 
alla vardagar mellan biblioteken i Skåne Nordväst och övriga Skåne, ett gemensamt 
biblioteksdatasystem, personalutbildningar, och delade kostnader vid större gemensamma 
inköp.  
 
Andra samarbeten är gemensamma transporter via Region Skåne, fjärrlån och 
dokumentleveranser från olika region- och universitetsbibliotek, Internationella biblioteket i 
Stockholm eller Myndigheten för Tillgängliga Medier som framställer tal- och 
punktskriftsböcker. 
 
Biblioteket samarbetar också med olika kulturinstitutioner, studieförbund och föreningar för 
att kunna erbjuda teater-, musik- och dansföreställningar, föredrag mm.  
 
Perstorps bibliotek söker alltid nya samarbetspartners som en av många möjligheter att 
utveckla verksamheten och för att kunna erbjuda olika aktiviteter som kan bidra till nöje och 
förkovran. 
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4 Uppdraget 
 
Biblioteksverksamheten i Perstorps kommun utgår ifrån ett antal nationella, internationella 
och lokala styrdokument. Folk- och skolbibliotek styrs av bibliotekslagen, SFS 2013:801 som 
bland annat säger att ”varje kommun ska ha folkbibliotek” och att ”folkbiblioteken ska vara 
tillgängliga för alla”.  
 
Biblioteken ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling” och ”främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt”. 
 
Bibliotekslagen säger också att utlåningen av litteratur på biblioteken ska vara avgiftsfri, och 
att det i grundskolan och gymnasieskolan skall finnas lämpligt fördelade skolbibliotek. 
 
Biblioteket har ett speciellt ansvar gentemot personer med funktionsnedsättning, personer 
med annat modersmål än svenska, och andra minoritetsgrupper i samhället. De svenska 
minoritetsspråken ska enligt svensk lag (se bilaga) lyftas fram genom att biblioteket köper in 
och förmedlar litteratur på de olika språken, men också genom att erbjuda kulturella 
aktiviteter som på olika sätt belyser och informerar om de svenska minoritetsspråken. 
 
Barn och ungdomar är också en av de prioriterade målgrupperna, och från och med       
2020-01-01 blir Barnkonventionen svensk lag (se bilaga). Detta innebär att barns åsikter och 
önskemål ska tas hänsyn till vid utvecklingen av biblioteket och andra verksamheter som 
berör dem. Biblioteken ska arbeta aktivt med att stimulera barn och ungdomars 
språkutveckling och läsning, och att erbjuda dem möjligheter att delta i olika 
kulturaktiviteter. 
 
Unescos folkbiblioteksmanifest understryker att folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum 
utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, självständiga ställningstaganden och 
kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. En förutsättning för 
välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och 
därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet, är att ha fri och obegränsad tillgång till kunskap, 
tankar, kultur och information, och inte minst digital kunskap och tillgänglighet. 
 
Biblioteksplanen för Perstorps kommun relateras till ovanstående nationella och 
internationella styrdokument. Biblioteksplanen relaterar även till de mål som 
kommunfullmäktige och nämnderna har upprättat mot vilka Perstorps kommun ska sträva.  
 
Biblioteket har en lång tradition av att arbeta för tillgång till kunskap, kultur, upplysning och 
information för alla. I Biblioteksplan 2020-2023 får MIK (medie- och informationskunnighet) 
och de digitala frågorna mycket större plats än i de tidigare biblioteksplanerna.  Den snabba 
takt med vilken all digital teknik utvecklas och påverkar samhällsmedborgarna på olika sätt 
märks tydligt på biblioteken. Under rubriken ”Det digitala biblioteket” tar vi upp mer om de 
utmaningar biblioteket står inför i frågor kring digital kompetens, vilka behov som finns, och 
hur vi vill jobba med MIK under de kommande åren. 
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Läsfrämjande 
Böcker och läsning är självklara delar av bibliotekets arbete. Biblioteket arbetar alltid med 
att förmedla och sprida de roliga och spännande berättelserna, med att ge tips på bra böcker 
för alla åldrar och i olika typer av medier som traditionella böcker, ljudböcker eller som 
elektroniskt nerladdade till läsplattor eller mobiler. Vi vill verka för att alla ska kunna hitta 
fram till just sin läsning. 
 
Biblioteket ger också stöd och tips åt den som har speciella läsbehov, och kan erbjuda böcker 
i olika medieformat som passar olika stadier i en persons läsutveckling. 
 

Biblioteket bedriver läsfrämjande arbete både i och utanför bibliotekslokalen. Biblioteket 
jobbar kontinuerligt med olika läsprojekt, bokprat och boktips för både barn och vuxna, 
bokcirklar och författarbesök. Biblioteket har också samarbete med Familjens Hus och 
barnavårdscentralen (BVC).  
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5 Utvecklingsområden 
 

Medier och informationstjänster 
Perstorps bibliotek vill kunna erbjuda sina besökare ett brett utbud av både skönlitteratur 
och faktaböcker, och det som inte finns här går tack vare samarbetet med övriga enheter i 
BFH för det mesta att låna in. Böcker som inte finns i samarbetet kan oftast beställas från 
andra bibliotek som fjärrlån. För att bokbeståndet ska hållas aktuellt och fräscht, gallrar 
bibliotekspersonalen regelbundet ut böcker och andra medier. 
 

Sedan förra biblioteksplanen skrevs har mycket hänt när det gäller medier och 
informationstjänster. Det är fortfarande mest fysiska böcker som lånas, men många läser 
idag digitalt, det vill säga att man laddar ner böcker elektroniskt för att lyssna på eller läsa. 
Ljudböcker i olika format och talböcker lånas också.  
 
Den som har ett bibliotekskort hos Bibliotek Familjen Helsingborg kan gå in på ”Mina sidor” 
på bibliotekens hemsida via en egen dator eller mobiltelefon, och själv reservera eller låna 
om medier, ladda ner elektroniska böcker, eller använda någon av databaserna.  
 
Den som har tillgång till ”Öppnare bibliotek” kan också själv på obemannad tid låna böcker i 
självbetjäningsautomaten. Möjligheterna att låna har blivit både fler och större än för några 
år sedan. 
 

Det digitala biblioteket 
Den största av bibliotekets utmaningar inför framtiden är förmodligen den digitala 
utvecklingen i samhället.  
 
Bibliotekslagen säger att:   
§7 Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas 
för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 
 
Kungliga biblioteket har fått ett regeringsuppdrag att under åren 2018-2020 finansiera och 
nationellt samordna en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som utbildnings- 
och kompetensnoder. Satsningen innebär vidare att de regionala biblioteken ska utbilda 
landets folkbibliotekarier som sen ska kunna hjälpa att höja den digitala kompetensen bland 
bibliotekens besökare. I Uppdrag till Kungl. biblioteket om digitalt kompetenslyft (se bilaga) 
står att: 
 
Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Utifrån detta mål ser regeringen behovet av satsningar på olika områden för att 
åstadkomma en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen. Digital kompetens 
innebär bl.a. att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens 
omfattar också medie- och informationskunnighet, dvs. kunskaper och förmågor som krävs 
för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och 
sammanhang.  
Syftet med uppdraget är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att 
de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier. 
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Detta ställer stora kunskapsmässiga krav på bibliotekens personal som ska kunna handleda 
och vägleda besökare i digitala frågor, något som kräver utbildning och fortbildning. Det 
ställer också krav på bibliotekets hårdvara som måste uppdateras och vara anpassad till de 
behov som kunderna har, krav som i sin tur bygger på att medborgare idag måste ha ganska 
bra kunskaper i MIK för att de ska kunna fungera i vardagslivet.  
 
Även om de flesta människor i Sverige upp till 65 års ålder använder internet på något sätt 
idag, innebär det inte att alla är kunniga och trygga med den digitala tekniken. Barn och unga 
som växer upp med mobiler, läsplatta och annan digital teknik, är ofta duktiga på att hantera 
hårdvaran, men är inte alltid bra på källkritik. 
 
Ett stort dilemma är att det i dagsläget finns många krav på vad medborgare behöver kunna 
och ha tillgång till vad gäller digitala funktioner, samtidigt som det inte finns någon tydlig 
instans dit medborgarna kan gå för att få hjälp varför man söker sig till biblioteken. 
Digitalt utanförskap är en orsak till ohälsa i det svenska samhället idag, vilket gör 
bibliotekens arbete med MIK till en hälsofråga! 
 
Mål 

 Att på olika sätt erbjuda bibliotekets personal kontinuerlig utbildning i digitala frågor 

 

 Att ett digitalt perspektiv ska finnas med i allt som biblioteket arbetar med 

 

 Att läsning i digitala medier alltid ses som likvärdig traditionell bokläsning 

 

 Att biblioteket ska kunna erbjuda funktionella datorer och annan teknik för  

att kunna erbjuda den digitala service och trygghet som kunderna efterfrågar 

 

 Att biblioteket jobbar för att ta fram idéer för hur man ska kunna arbeta pedagogiskt 

med digitala frågor gentemot allmänheten. 

 

Tillgänglighet 
Bibliotekslokalerna 
Biblioteket är till för alla. Som besökare ska du känna dig välkommen vem du än är oavsett 
social status, ålder, nationell tillhörighet, genus, eller om du har en funktionsnedsättning. 
Alla ska kunna vistas i och umgås på biblioteket, en plats som allt oftare kallas ”det offentliga 
vardagsrummet” eftersom många upplever biblioteket som en förlängning av det egna 
hemmet. 
 
Sedan sommaren 2018 kan kunder som är över 18 år få tillgång till att besöka Perstorps 
bibliotek på andra tider än när lokalerna är bemannade, så kallat obemannat öppet, vilket 
har ökat möjligheterna för kommunens invånare att använda sitt bibliotek.  
 
Besökare kommer inte till biblioteket bara för att låna böcker, läsa tidningen eller göra läxan, 
utan också för att umgås, träffa kompisar eller bara vara. I en stressfylld värld där 
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möjligheten att vara i lugna miljöer krymper, kan biblioteket vara den plats där man kan sitta 
i lugn och ro och vila en stund från omvärldens krav. 
Många uppskattar också möjligheten att använda sig av gratis wifi som finns på biblioteket 
sen 2015. 
 
Perstorps biblioteksverksamhet bedrivs huvudsakligen i bibliotekets två för allmänheten 
öppna våningsplan. Det mesta av verksamheten – arbetet kring lånedisken, tidningsrummet, 
vuxen- och barn- och ungdomsavdelningarna – försiggår på entréplanet, medan det på 
bottenvåningen finns ett öppet och ett stängt magasin, samt hörsalen/konsthallen med bord 
för studier. På grund av svårigheter att kunna övervaka bottenvåningen hålls denna stängd 
på eftermiddagar och kvällar vilket gör att många besökare ska trängas på entréplan, det vill 
säga en ganska liten yta.  
 
På många håll i landet upplever man att allt fler barn och ungdomar i varierande åldrar söker 
sig till biblioteket, och Perstorp är inget undantag. Det är väldigt roligt att barnen hittar hit, 
men eftersom ungas sätt att umgås inte alltid stämmer överens med den traditionella 
”tysta” biblioteksverksamheten, blir det svårare att tillgodose olika kundkategoriers ofta 
väldigt olika behov och önskemål. Konflikter uppstår mellan besökare och mellan besökare 
och personal, vilket ger en otrevlig stämning. Personalen mår dåligt och risken är stor att en 
del besökare slutar komma till biblioteket. 
 
Lokalerna som för 30 år sen var moderna och funktionsenliga är idag opraktiska, trånga och 
slitna. Bibliotekets många uppdrag och funktioner får dåligt plats, och den digitala närvaron 
kräver laddningsstationer och fler sittplatser som inte finns idag. För att fungera så bra som 
möjligt måste lokalerna och möblemanget vara funktionella och flexibla, annars blir 
uppdraget att vara till för alla svårt att uppfylla. 
 
  Mål 

 Att arbeta för en förändring av bibliotekslokalen, alternativt en flytt till andra lokaler 

 

 Att skapa utrymmen för olika aktiviteter vilka ger bättre förutsättningar för positiv 

samvaro bland biblioteksbesökare och bättre arbetsmiljö för personalen 

 

 Att verka för ett bibliotek där man tagit hänsyn till den digitala utvecklingen och 

behoven som följer med detta 

 

Uppsökande verksamhet 
En viktig del av bibliotekens verksamhet har alltid varit att arbeta uppsökande och utåtriktat. 
Att ta bibliotekets utbud ut i samhället genom besök på äldreboenden, på förskolor och 
skolor, men även ut till enskilda individer, är en viktig del av bibliotekets uppdrag då många 
inte har möjlighet att ta sig till biblioteket på egen hand.  
 
Ett exempel är ”Boken kommer”, det vill säga möjligheten att få böcker och andra medier 
hemlevererade. Idag hjälper hemtjänsten och kommunens vaktmästeri biblioteket att köra 
ut med böcker i samband med sina brukarbesök. Bibliotekspersonalen åker ibland ut med 
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bokkassar till privatpersoner som inte själva kan besöka biblioteket. För att göra detta fullt ut 
krävs personal, tid och möjlighet att lämna huvudbiblioteket. 
 
   Mål 

 Att biblioteket ska utveckla möjligheterna till personliga besök ute i kommunen för 

att därmed få närmare kontakt med personal och brukare i olika verksamheter. 

 

 Att jobba mer med marknadsföring för att sprida kännedom om bibliotekets 

möjligheter och utbud för äldre och andra i samhället 

 

 Att förstärka samarbetet med Familjens Hus och därmed nå föräldrar med små barn 

 

Fokusgrupper 
Barn och unga 
I alla tider har människor berättat historier – kring lägerelden, framför öppna spisen och i 
senare tid, oftast i bokform. Berättelser är mer än bara historier för nöje och underhållning, 
de ger människor möjlighet att fundera och komma fram till egna slutsatser och beslut, 
hjälper till att stärka självkänsla och skapa förståelse för andra.  
 
Biblioteken har alltid särskilt värnat om att barn och ungdomar ska få möjlighet att ta del av 
de goda berättelserna, berättelserna som utvecklar fantasin och kreativiteten, som ger 
möjligheter att utforska både de inre och yttre världarna, och som i förlängningen bidrar till 
att skapa trygga och kloka medborgare. 
 
Biblioteket ska erbjuda barn och ungdomar ett stort och brett utbud av läsning i olika 
former, men också ett varierat och kreativt utbud av arrangemang och aktiviteter. 
 
 Mål 

 Att skapa positiva miljöer som ger barn och unga trygghet, nyfikenhet och kreativitet 

 

 Att biblioteket inte bara ska ha ett barnperspektiv på frågor som berör barn och 

unga, utan också verka för att barns perspektiv på verksamheten efterlevs 
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Personer med funktionsnedsättning 
Vi strävar efter att biblioteket och bibliotekets innehåll ska vara lätta att komma till och 
använda. En viktig uppgift är att få besökarna att känna sig välkomna, och att erbjuda god 
hjälp i allt biblioteksrelaterat arbete, men särskilt att rekommendera böcker och visa hur 
man använder olika anpassade medier som lättlästa böcker, böcker med extra stor stil, 
DAISY som man laddar ner och lyssnar på, eller böcker man kan ladda ner till sin läsplatta.  
 
   Mål 

 Att alltid bemöda oss om att erbjuda så god service som det är möjligt till alla som 

besöker biblioteket 

 

 Att alltid arbeta för att lokalerna och medierna ska vara så tillgängliga som det är 

möjligt 

 

Nya svenskar, flyktingar och andra minoritetsgrupper 
Ett av bibliotekets många uppdrag är att bidra till att människor som kommit till Sverige för 
att bosätta sig får hjälp med sin integrering i samhället. Språkkurser, lexikon och 
körkortsböcker på olika språk är exempel på medier som biblioteken erbjuder nyanlända. 
Biblioteket har också ett basbestånd med litteratur på olika språk, och det finns möjligheter 
att låna in böcker från andra bibliotek om det egna beståndet inte räcker till. Språkcaféet 
drivs i samarbete med föreningslivet, näringslivet och privatpersoner. 
 
Mål 

 Att fortsätta att ge stöd till nya svenskar och flyktingar på deras väg in i det svenska 

samhället genom ett varmt personligt bemötande och att ge hjälp och svar på frågor 

så långt det är rimligt möjligt 

 

 Att berätta om olika typer av medier, tjänster och arrangemang som biblioteket kan 

erbjuda 

 

De nationella minoritetsspråken 
I 2 § i språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska. I 4 § i språklagen (2009:600) anges att det allmänna har 
ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Biblioteket ska 
köpa in och visa fram medier på och om de nationella minoritetsspråken, men också erbjuda 
kulturaktiviteter och evenemang som för fram de svenska minoritetsspråken.  
 
   Mål 

 Att arbeta med stöd från de andra biblioteken i Familjen Helsingborg och andra 

bibliotek i Skåne för att skapa ett brett utbud av medier på de olika 

minoritetsspråken 

 

 Att kunna erbjuda intressanta och berikande aktiviteter som föredrag, föreställningar 

och andra evenemang som lyfter fram Sveriges minoriteter och minoritetsspråk 
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Arrangemang och programverksamhet 
Biblioteket ordnar programverksamhet för barn och vuxna. Två gånger om året ger vi ut ett 
programblad med aktiviteter som vi arrangerar i egen regi eller i samarbete med andra.  
Under senare år har vi haft nära samarbete med bland annat Lunds Universitet för föredrag 
med Forskarturnén, Malmö Opera och Musikriket för musikaliska kvalitetsföreställningar. 
Egna arrangemang kan vara filmvisning för barn, bokfrukost eller våffelfika och ofta kan man 
som besökare se en konst- eller fotoutställning i hörsalen.  
 
  Mål 

 Biblioteket fortsätter att arbeta för att erbjuda alla Perstorpsbor ett brett urval av 

kvalitetsarrangemang i både större och mindre format 

 

Bibliotekspersonalen 
Perstorps kommuns ledord är Service, Engagemang och Bemötande. Biblioteket ska som alla 
andra verksamheter i kommunen sträva efter att i all kontakt med medborgare och kunder 
leva upp till de orden. Den som besöker biblioteket ska alltid kunna förvänta sig ett vänligt 
och engagerat bemötande och få så god service som det är rimligt möjligt av bibliotekets 
personal. 
 
Det som sker ute i samhället speglas i allra högsta grad i bibliotekens verksamheter. 
Perstorps bibliotek ska kunna erbjuda Perstorpsborna samma grundutbud som på större 
bibliotek i landet, trots en liten personalstyrka av vilka de flesta arbetar deltid.  
 
För att kunna hålla så hög kvalitet som möjligt på bibliotekets tjänster och utbud och för att 
kunna hålla sig uppdaterade med det som händer inom biblioteksvärlden, är det extra viktigt 
att vi i personalen har möjlighet att löpande kunna vidareutbilda oss inom de olika områden 
som rör bibliotekets verksamhet. Bibliotek Region Skåne och Bibliotek Familjen Helsingborg 
arrangerar löpande internutbildningar inom aktuella områden för bibliotekens personal. Vi 
håller även egna internutbildningar för varandra inom den egna personalgruppen. 
 
Mål 

 Att personalen löpande får utbildning inom områden som motsvarar 

biblioteksverksamhetens och besökarnas behov 

 

 Att under kommande år arbeta extra mycket med personalutbildning kring digitala 

frågor och digital teknik 
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Bilagor 
 

Styrdokument 
 Bibliotekslagen SFS 2013:801 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-

2013-801/ 

 Skollagen SFS 2010:800 kap 2, §36 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

 Regional kulturplan för Skåne 2016 – 2019 förlängd till och med 2020 

http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-kulturplan-for-
skane-2016-2019/ 
 

 Perstorp år 2030: Vision för Perstorps kommun 

http://www.perstorp.se/download/18.4f43221439f344f20630/1395043582619/Perstorp+%

C3%A5r+2030.pdf 

 UNESCOs Folkbiblioteksmanifest 

http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/08/Folk-och-Skolbibloteksmanifestet-

Nr-2-2000.pdf 

 FNs Barnkonvention 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/ 
 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten 
 

 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724 

 
 
  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-kulturplan-for-skane-2016-2019/
http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-kulturplan-for-skane-2016-2019/
http://www.perstorp.se/download/18.4f43221439f344f20630/1395043582619/Perstorp+%C3%A5r+2030.pdf
http://www.perstorp.se/download/18.4f43221439f344f20630/1395043582619/Perstorp+%C3%A5r+2030.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/08/Folk-och-Skolbibloteksmanifestet-Nr-2-2000.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/08/Folk-och-Skolbibloteksmanifestet-Nr-2-2000.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
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Övriga rapporter och dokument som ligger till grund för Biblioteksplan 2020-2023 
 Demokratins skattkammare : förslag till en nationell biblioteksstrategi 

http://libris.kb.se/bib/8j4tcb5g69kl2544  
 

 Marika Alneng : Folkbibliotek i förändring BTJ-förlag 2017 

 

 MIK och bibliotek - en lägesrapport. Svensk biblioteksförening 2019 

https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/09/mik.pdf  
 

 Uppdrag till Kungl. biblioteket om digitalt kompetenslyft        

https://www.regeringen.se/4b00cb/contentassets/f443204d687e45ae9d00084ae77029ef/u
ppdrag-till-kungl.-biblioteket-om-digitalt-kompetenslyft  

 

 Svenskarna och internet 2019. Internetstiftelsen  

https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-
a4.pdf 

 

 Åsa Hedemark : Unga berättar. En studie av ungas syn på läsning och bibliotek. Svensk 

biblioteksförening 2018 

https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/12/unga-berttar-2018-12-
05.pdf 

http://libris.kb.se/bib/8j4tcb5g69kl2544
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/09/mik.pdf
https://www.regeringen.se/4b00cb/contentassets/f443204d687e45ae9d00084ae77029ef/uppdrag-till-kungl.-biblioteket-om-digitalt-kompetenslyft
https://www.regeringen.se/4b00cb/contentassets/f443204d687e45ae9d00084ae77029ef/uppdrag-till-kungl.-biblioteket-om-digitalt-kompetenslyft
https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf
https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/12/unga-berttar-2018-12-05.pdf
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2018/12/unga-berttar-2018-12-05.pdf
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Verksamhetsplan 2017-2019 
Bibliotek Familjen Helsingborg 
 
Bibliotek Familjen Helsingborg erbjuder invånarna en arena för fri åsiktsbildning och utveckling i det 
demokratiska samhället. Vi ska vara en viktig medspelare i samhällsutvecklingen och säkra framtidens 
biblioteksverksamhet genom att ta in nya influenser, hålla det positiva varumärket levande och etablera 
nya funktioner.  
Bibliotek Familjen Helsingborgs samarbete ger styrka och energi till både utvecklingsarbete och den 
dagliga biblioteksverksamheten. Genom samarbetet vill vi ligga i framkant i biblioteksutvecklingen och 
fungera som en inspirationskälla. 

Vision Familjen Helsingborg 
Bibliotek Familjen Helsingborg är en del av kommunsarbetet Familjen Helsingborg.  
 
Vår vision är att Familjen Helsingborg år 2020 upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra 
Europas mest kreativa och inkluderande regioner. 
 
Vi samarbetar därför att det: 

 Gynnar vår region och våra kommuner   

 Vi uppnår skalfördelar och högre effektivitet genom samarbetet (1+1=3) 

 Vi får genom gemensamt agerande större tyngd i viktiga frågor 
 
Vision Familjen Helsingborg är hämtad från http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Familjen/omoss/.  

Ledstjärna  
Bibliotek Familjen Helsingborg - livskraft i samtiden och framtiden. 

Värderingar 
Mod 

 Vi står för fri åsiktsbildning och fri tillgång till information och kunskap.  

 Vi vågar missa att lyckas och vi vågar sluta göra saker som vi gör för att vi ”alltid” gjort dem. 

 Vi utvecklar verksamheten tillsammans med invånarna. 
 
Mångfald  

 Vi bereder plats för och lyfter fram många olika röster. 

 Vi är öppna för nya medier, trender och behov.  

 Vi för en ständig dialog med invånarna för att fånga upp och realisera deras önskemål.  
 
Möten 

 Vi möter alla olika utifrån vars och ens unika förutsättningar.  

 Vi skapar rum för möten i sammanhang där biblioteket verkar, fysiskt och digitalt.  

 Vi möjliggör möten där människor lär av varandra.  

  

http://www.familjenhelsingborg.se/sv/Familjen/omoss/
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Syfte 
Samarbetet Bibliotek Familjen Helsingborg bygger på en gemensam struktur och ett gemensamt 

utvecklingsarbete. Genom samarbetet stärks bibliotekens möjlighet att inspirera och främja läsandet, ge 

tillgång till information och digitala mötesplatser. Detta gör vi för alla med särskilt fokus på 

bibliotekslagens prioriterade målgrupper. Därigenom skapas förutsättningar för lärande, upplevelser och 

delaktighet i det demokratiska samhället.  

Fokus och framgångsfaktorer 
Under 2017-2019 ska Bibliotek Familjen Helsingborg fokusera på:  

 optimera resursanvändningen för medieförsörjning gällande såväl digitalt som tryckt material 

 tänka digitalt i allt vi gör och arbeta med att alla bidrar med innehåll till det digitala biblioteket 

 bygga arbetet på invånarinvolvering, korta vägar och att det är okej att testa, utvärdera och göra 
om.  

 omvärldsbevaka och kompetensutveckla i linje med det strategiska och visionära arbete som 
pågår, samt utveckla det kollegiala lärandet 

 förenkla arbetet med interna rutiner och system till förmån för fördjupning av den utåtriktade 
verksamheten. 

Mål 
Optimerad medieförsörjning 

 Införa papperslös avisering, med ett första delmål att minska/halvera pappersaviseringen. 

 Utveckla logistiken enligt tre E, ergonomi, effektivitet och ekonomi. 

 Utveckla gemensamma medieriktlinjer/mediepolicy och fördjupa samarbetet för inköpsprocesser. 

 Utnyttja den gemensamma upphandlingen effektivt. 

 
Tänk digitalt 

 Utveckla tänket ”Tänk digitalt i allt du gör”. 

 Kompetensutveckla i digitalt tänkande och verktyg. 

 Utveckla samspelet mellan den fysiska och den digitala biblioteksverksamheten. 

 Lyfta läsningen genom att arbeta med inspiration på ett kreativt och otraditionellt sätt. 

 
Målgruppsfokus - invånarinvolvering 

 Fortsätta att arbeta med de prioriterade målgrupperna genom att öka fokus och flytta resurser.  

 Hitta kanaler till samarbete utanför biblioteken och skapa delaktighet för att nå biblioteksovana. 

 Involvera användare tidigt i projekt och processer samt utveckla användandet av gemensam 
metodik för ökad invånarinvolvering.  

 Utnyttja möjligheten att söka projektbidrag. 

 
Arbetsprocesser 

 Ha en tydlig struktur på uppdrag och arbetsgrupper samt utveckla dokumenterande och delande 
av information och kunskap. 

 Utbilda en gemensam pool av projektledare. 

 Arbeta med skuggning eller korta byten av arbetsplats samt öka det kollegiala lärandet. 

 Ha balans mellan operativ nivå och strategiskt utvecklingsfokus. 

 Öka synligheten och förankringen i det kultur- och kommunövergripande samarbetet.  
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Gemensam biblioteksplan 

Bibliotek Familjen Helsingborg 2017-2019 

Gemensamt har biblioteken inom Familjen Helsingborg tagit fram följande beskrivning av det 

delregionala samarbetet.  

Bibliotek Familjen Helsingborg erbjuder en arena för fri åsiktsbildning och utveckling i det demokratiska 

samhället. Bibliotek Familjen Helsingborgs uppdrag är att vara en viktig medspelare i samhällsutvecklingen 

och säkra framtidens biblioteksverksamhet genom att ta in nya influenser, hålla det positiva varumärket 

levande och etablera nya funktioner.  

Bibliotek Familjen Helsingborgs samarbete ger styrka och energi till både utvecklingsarbete och den 

dagliga biblioteksverksamheten. Genom samarbetet vill vi ligga i framkant i biblioteksutvecklingen och 

också fungera som en inspirationskälla. 

Verksamheten i Bibliotek Familjen Helsingborg utgår från det kommungemensamma arbetet i Familjen 

Helsingborg. Ledstjärnan för det gemensamma arbetet är ”Bibliotek Familjen Helsingborg - livskraft i 

samtiden och framtiden”. Arbetet bedrivs i enlighet med värdegrunden mod, mångfald, möten. 

Samarbetet Bibliotek Familjen Helsingborg bygger på en gemensam struktur och ett gemensamt 

utvecklingsarbete. Genom samarbetet stärks bibliotekens möjlighet att inspirera och främja läsandet, ge 

tillgång till information och digitala mötesplatser. Detta gör vi för alla med särskilt fokus på 

bibliotekslagens prioriterade målgrupper. Därigenom skapas förutsättningar för lärande, upplevelser och 

delaktighet i det demokratiska samhället.  

Biblioteken inom Familjen Helsingborg verkar för att: 

 bygga arbetet på invånarinvolvering 

 stärka biblioteket som mötesplats 

 optimera resursanvändningen för medieförsörjning gällande såväl digitalt som tryckt material 

 utveckla det digitala biblioteket med den gemensamma webbplatsen som främsta verktyg 

 tänka digitalt i allt vi gör och arbeta med att alla bidrar med innehåll till det digitala biblioteket 

 förenkla arbete med interna rutiner och system till förmån för fördjupning av den utåtriktade 
verksamheten 

 omvärldsbevaka och kompetensutveckla i linje med det strategiska och visionära arbete som 
pågår, samt utveckla det kollegiala lärandet.   


