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SFS 2013:801 
 

 

 

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 

anpassade efter användarnas behov. 

 

 

10 § Enligt 2 kap. 36 § i skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till 

skolbibliotek. 
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Bakgrund 

Till grund för denna biblioteksplan ligger § 17 i gällande bibliotekslag (2013:801) från 1 

januari 2014. Enligt denna lag ska varje kommun anta planer för sin biblioteksverksamhet. I 

de kommunala biblioteksplanerna ska även mål och riktlinjer för skolbiblioteken finnas med. 

Syfte 
Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument som tydliggör verksamhetens 

grundläggande uppdrag och som fastställer utvecklingsområden och mål. Syftet är att 

tydliggöra den strategi som ska styra biblioteksutvecklingen i Storfors kommun under 

planperioden 2015-2018. 

Styrdokument 

 Bibliotekslagen, med speciell tyngd på följande paragrafer: 

 

§ 2 och § 6: En av bibliotekens grundpelare är att verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

 

§ 7: Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbibliotekets 

uppgift är också att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.  

 

§ 4, § 5 och § 8: Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 

funktionsnedsättning, åt de nationella minoriteterna, åt personer med annat modersmål än 

svenska och barn och ungdomar  

 

 Kommunens övergripande mål 

 

 Värmlands kulturplan 2013-2016  

 

 Unescos folkbiblioteksmanifest 

 

 Skollagen 2010:800 2 kap. 36 § gällande skolbibliotek 

 

 Unescos skolbiblioteksmanifest 
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Värdegrund för biblioteksverksamheten i Storfors 
 

 Vi vill sätta användaren i centrum och bemöta varje användare med 

kompetens, servicekänsla och respekt. 

 

 Vi vill vara öppna för nya tankar, idéer och arbetssätt för att även fortsättningsvis  

vara en viktig del av det samhälle vi befinner oss i. 

 

 Vi vill värna demokratiska värden. 
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Kommunöversikt 
Storfors kommun har i nuläget ca 4 100 invånare. Utöver tätorten finns flera småorter som 

tillhör kommunen, så som Bjurtjärn, Kyrksten, Lungsund, Lundsberg och Tåbäcken. Sveriges 

kommuner brukar vanligtvis kategoriseras utifrån en kommungruppsindelning som Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar. Nämnda indelning klassificerar Sveriges 

kommuner i tio olika grupper efter vissa strukturella egenskaper, som bland annat 

befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. Storfors tillhör kategorin 

”pendlingskommuner", det vill säga kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen 

pendlar till en annan kommun. Ett annat utmärkande drag för Storfors är invånarnas 

utbildningsnivå som ligger under medel jämfört med övriga landet. 

 

Kommunen har också de senaste åren tagit emot många barn och vuxna med utländsk 

härkomst, som i hög grad använder sig av bibliotekets utbud och service. 

Biblioteksverksamheten 
I kommunen finns ett huvudbibliotek och ett skolbibliotek. De två biblioteken bemannas i 

nuläget av tre anställda med ett sammantaget årsverke av 2,5 tjänster, varav det till 

skolbiblioteket avsätts 0,4 tjänster från den befintliga ramen. 

Huvudbibliotek 
Huvudbiblioteket ligger centralt beläget i Kulturhuset och är i nuläget öppet måndag till 

fredag, 30 timmar/vecka. Biblioteksverksamheten väljer att ha en bred målgrupp och riktar sig 

därför till hela samhället och alla åldersgrupper. Förutom traditionell biblioteksservice 

tillhandahåller även biblioteket skrivare, scanner, wifi och fyra publika datorer. Biblioteket är 

en neutral och öppen mötesplats för invånarna i kommunen. 

 

Kommunen har fem förskolor: Lillåsen, Hagen, Viken, Ängslyckan och Änglagård. Två av 

förskolorna ligger utanför centralorten. Det är en prioriterad arbetsuppgift på huvudbiblioteket 

att ge service till alla förskolorna. 

Skolbibliotek 
Skolbiblioteket finns i fina lokaler på Vargbroskolan, en modern och energieffektiv byggnad 

som stod klar 2008. Skolbiblioteket ska tillhandahålla biblioteksservice till kommunens alla 

elever: Vargbroskolans särskola och år 4-9, Kroppaskolans förskoleklass till år 3 och 

Bjurtjärnsskolans förskoleklass till år 6, varav Bjurtjärns skola ligger utanför centralorten. 
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Vargbroskolan i Storfors 

Bibliotek Värmland 
2003 startades ett projekt vid namn Bibliotek Värmland. Med i projektet var länets samtliga 

kommun- och sjukhusbibliotek, universitetsbiblioteket och Mediecenter. Projektets 

övergripande mål var ökad kvalitet på biblioteksservicen i Värmland genom att skapa ett 

samarbete med gemensamma värderingar och samordning av kompetens och resurser för 

användarnas bästa. Genom denna ökade samverkan skulle ett större utbud av boktitlar, 

tillgång till fler databaser och ökad tillgång till specialkompetens kunna tillhandahållas. 

Projektet har under åren utvecklats och växt till att även innefatta gemensamt 

bibliotekssystem, gemensam webb, kommunöverskridande arbetsgrupper, flytande bestånd 

(böckerna ägs av alla biblioteken tillsammans) och fortsatt cirkulation av böcker mellan 

biblioteken utifrån låntagarnas behov. Sedan några år tillbaka har projektet övergått till att bli 

permanent och 2012 fick Bibliotek Värmland pris som Årets bibliotek. För låntagarna innebär 

samarbetet att ett lånekort gäller i hela Värmland och att böcker kan lånas och återlämnas på 

vilket värmländskt bibliotek som helst. 

 

Under 2014 gick Storfors bibliotek till fullo med i samarbetet, tätt följt av de tre sista 

biblioteken; Hagfors, Sunne och Kristinehamn. Vid inträdet i Bibliotek Värmland avslutades 

samtidigt det tidigare samarbetet med biblioteken i Karlskoga och Degerfors. Bibliotek 

Värmland består av 16 kommunbibliotek och till viss del universitetsbiblioteket och 

sjukhusbiblioteket. 

 

För mindre biblioteksverksamheter betyder ett väl utvecklat samarbete oerhört mycket, då det 

innebär tillgång till expertis och erfarenheter som är svåra att ta fram själva. Inträdet innebar 

därför ett lyft för både låntagare och personal i Storfors. Vi ser nu fram emot att vara en aktiv 

deltagare i en fortsatt spännande utveckling av biblioteksverksamheten i Värmland.  

 



8 

 

 
 

Storfors bibliotek ingår också i vårt lands nationella samarbete, där bibliotekens bestånd 

synliggörs i samkatalogen Libris, http://libris.kb.se/. Samarbetet innebär att böcker lånas fritt 

från varandra genom så kallade fjärrlån. Bibliotek Värmland, och därmed Storfors bibliotek, 

ingår i ett pågående projekt vars syfte är att göra Libris mer anpassat till folkbiblioteken. 

 

I gällande bibliotekslag, §§ 11 och 14, finns inskrivet att alla bibliotek i landet ska samverka 

med varandra. 

Ansvar och finansiering 
Kommunstyrelsen ansvarar för all biblioteksverksamhet i Storfors. Huvudbiblioteket 

finansieras av Kultur och Fritid och skolbiblioteket finansieras av grundskolan. 

 

 

http://libris.kb.se/
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Nulägesbeskrivning 
Under 2013 jobbade personalen hårt med att synliggöra och öka intresset för 

biblioteksverksamheten i samhället och för att öka utlånen. Stort fokus lades på nytänkande, 

utåtriktat arbete, samarbete, kommunikation och marknadsföring. Resultatet blev att utlånen 

ökade med 22 % och besöken med 25 %. 

 

Nytänkande 

Vi deltar gärna i verksamheter och idégrupper som traditionellt sett inte hör till 

biblioteksverksamhet och vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade om vad andra 

bibliotek i landet hittar på. 

 
Utåtriktat arbete 

För att utveckla vår verksamhet söker vi hela tiden nya samarbetspartners och vi har stort 

intresse av att knyta nya kontakter. Vi har en tydligt uttalad målsättning att locka fler invånare 

till biblioteksrummet och vårt biblioteks webbsidor. Därför ställer vi oss hela tiden frågan vad 

vi kan göra för att få ännu fler låntagare och biblioteksanvändare? 

 

Samarbete 

Vi ser oss som en del i ett större sammanhang, där vi kan ge bättre service om vi samarbetar 

med andra. Vi månar både om direkt service (vi möter låntagaren) och indirekt service (vi 

möter en representant till låntagaren t.ex. en pedagog).  

 

Kommunikation 

Vi ser kommunikation som mycket viktigt och använder därför många olika kanaler: 

personliga möten, facebook, webben, mejl, brev, affischering, annonser och artiklar. Vi har en 

kommunikationsplan som vi uppdaterar regelbundet och vi har också ett policydokument för 

vår facebooksida. 

 

Marknadsföring 

Genom våra olika kommunikationskanaler förmedlar vi regelbundet till kommuninvånarna 

vad biblioteket kan erbjuda, både arrangemang och tjänster. Vi lägger stor vikt vid att berätta 

om vår verksamhet för att på så sätt skapa en god kontakt med det samhälle vi verkar i. 
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Vision 
Vår ambition är att alla i Storfors kommun ska känna att biblioteket är till för dem. Genom att 

erbjuda en bred service och ett brett utbud vill vi göra verksamheten intressant och viktig för 

alla.  

 

Vår ambition är att lägga extra fokus på barn och unga för att ge alla barn läsinspiration och 

kulturglädje och vi vill att biblioteksverksamheten ska bli en naturlig och viktig del i barn och 

ungas uppväxt. 

Mål 
För att strukturera våra mål använder vi oss av SMART (specifika, mätbara, accepterade, 

realistiska och tidssatta mål). 

Huvudbiblioteket 
Biblioteket ska vara till för alla i samhället, men de prioriterade grupperna är barn och 

ungdomar, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska 

och nationella minoriteter.  

Barn och unga  
Aktiviteter för att nå upp till målen: 

 

 Biblioteket ska samarbeta med BVC där vi tillsammans delar ut tre gåvoböcker till alla 

barn i kommunen (nyfödda, 4-åringar och 6-åringar).  

 Biblioteket ska delta på förskolepersonalens arbetsplatsträffar minst en gång per år.  

 Biblioteket ska samarbeta med förskolorna genom att kontinuerligt förse dem med 

bilderbokslådor och temalådor utifrån deras önskemål.  

 Biblioteket ska bjuda in alla förskolor till sagostund på biblioteket minst en gång per 

år.  

 Biblioteket ska uppmuntra alla pedagoger att komma med inköpsförslag, både till barn 

och unga men även till sin egen fortbildning. 

 Biblioteket ska bjuda in förskoleklasserna till biblioteket en gång per år. Till det 

tillfället har vi har tagit fram ett uppskattat koncept som innefattar sagostund på 

storbild, boklån, presentpåse och bio (filmatiserad bok). Vid detta tillfälle skickar vi 

även med en lånekortsförbindelse hem till föräldrarna. 

 Biblioteket ska erbjuda minst två lovaktiviteter per år. 

 

Mål att sträva mot: 

 

 att utöka programverksamheten för barn- och unga 

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning 
Biblioteket ska ha ett brett och anpassat utbud och erbjuda: 

 

 lättlästa böcker 

 storstilsböcker 
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 daisyböcker (talböcker) 

 Bok och cd  

 cd-böcker 

 hjälp med nedladdning från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) 

 möjlighet att lyssna på minst en dagstidning i biblioteket 

 tidning på lättläst svenska 

 

Biblioteket ska även utforma sina lokaler så att de blir tillgängliga för alla. Utanför biblioteket 

finns handikapparkering och för att komma till biblioteket på våning två finns hiss. 

 

Mål att sträva mot: 

 

 att göra bibliotekets webbplats tillgänglig med en lyssnafunktion som gör att texten på 

webbsidan kan läsas upp automatiskt 

 att starta upp verksamheten ”Boken kommer” igen. Det är en traditionell verksamhet 

som bidrar till högre livskvalitet och som erbjuds personer som inte själva kan ta sig 

till biblioteket. Böckerna levereras istället till deras hem via hemkörning eller post  

Personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter 
Alla personer som så önskar ska få tillgång till litteratur på sitt eget språk. På vårt bibliotek 

ska finnas ett urval på de viktigaste invandrarspråken, både för barn och vuxna. Utöver det 

kan vi beställa hem böcker från övriga bibliotek i Värmland eller depositioner från 

Stadsbiblioteket i Karlstad. Vi har också möjlighet att låna hem böcker från Nationella 

biblioteket i Stockholm. I vårt bestånd ska även finnas media som möjliggör för våra 

låntagare att lära sig svenska. Därför har vi lexikon, grammatikböcker och språkkurser på 

flera olika språk. 

 

Via vår gemensamma webb finns även en databas med tidningar och tidskrifter från hela 

världen.  

 

Aktiviteter för att nå upp till målen: 

 

 Vi ska samarbeta med personalen på förskola, skola och SFI för att nå ut med 

information om vår service till nyanlända medborgare.  

 Vi ska erbjuda alla SFI-elever en biblioteksvisning. 

 Vi ska stå som värd för ”språkcaféer” som drivs med hjälp av volontärer. 

Det livslånga lärandet  
För att stödja det livslånga lärandet erbjuder vi ett studierum, vi fjärrlånar in böcker från 

övriga landet och vi tar emot inköpsförslag på kurslitteratur.  

Kulturarrangemang 
Varje år ska vi ha minst fyra kvällsarrangemang på biblioteket. 
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Skolbiblioteket 
Det övergripande målet för skolbiblioteksverksamheten är att skapa läsintresse hos eleverna 

för att öka läsförståelsen. Det finns ett klart samband mellan läsförståelse och förmåga till 

kunskapsinhämtning, så genom att ha ett väl fungerande skolbibliotek ökar elevernas chans att 

nå upp till målen. Skolbiblioteket ska ses som en viktig resurs i ämnesövergripande 

samarbeten med övrig personal på skolan, till exempel som samarbetspartner i arbetet med 

Skapande Skola och En läsande klass. Då lästraditionen generellt är låg i vår kommun kan 

skolbiblioteket till och med sägas ha en kompensatorisk uppgift inom detta område. 

 

Skolbiblioteket ska även ge eleverna träning i att värdera och använda information och ge 

tillgång till såväl lokala, nationella och globala resurser. 

 

För att kvalitetssäkra skolbiblioteket är det viktigt att ha biblioteksutbildad personal och en för 

verksamheten relevant budget. Utbudet ska präglas av mångsidighet och finnas i både tryckta 

och digitala medier. Skolbiblioteket ska tillhandahålla skönlitteratur, facklitteratur, lättläst 

litteratur, daisyböcker (talböcker), cd-böcker, bok och cd, engelsk skönlitteratur, uppslagsverk 

och lexikon på relevanta språk. Skolbiblioteket ska bistå med boktips, sagostunder, 

biblioteksvisningar och läsdagar utifrån efterfrågan. 

 

Skolbibliotekets aktiviteter för att nå upp till målen: 

 

 Alla elever i förskoleklass ska bjudas in till huvudbiblioteket för presentation av 

biblioteket och för sagostund. 

 Alla elever från förskoleklass upp till år 3 ska ha tillgång till bokpåsar.  

 Alla elever ska någon gång under år 4 till 6 få jobba med Bokjuryn. 

 Alla elever ska någon gång under sin skolgång få ett författarbesök. 

 Alla elever som behöver extra stöttning ska få hjälp med nedladdning av böcker från 

MTM (Myndigheten för tillgängliga medel). 

 Alla elever ska erbjudas att delta i sommarlovsläsningen. 

 

Mål att sträva mot: 

 

 utökade öppettider 

 utökat samarbete med pedagogerna 
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Personal 
För att biblioteket ska erbjuda en verksamhet med hög kvalitet måste personalen ha adekvat 

utbildning och goda IT-kunskaper. Genom fortlöpande kompetensutveckling ska biblioteket 

fortsätta att utvecklas och personalen ska uppmuntras till att delta i regionala nätverk och 

utvecklingsprojekt genom Bibliotek Värmland. 

 

Mål att sträva mot: 

 

 att all personal ska ha bibliotekarieutbildning 

 att erbjuda all personal heltid 
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Utvärdering och revidering 
Planen är giltig 2015-2018 och ska utvärderas årligen samt revideras vart fjärde år. 

 

 

 

 


