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Enligt bibliotekslagen (2013:801) 
 

Ska vi verka för demokrati genom 

• Kunskap och fri åsiktsbildning 

• Lärande och bildning  

• Tillgängligt för alla, anpassning efter behov 

• Gratis utbud med allsidighet och kvalitet 

 

Prioriterade områden ska vara 

• Barn och ungdomar 

• Funktionsvariationer 

• De med annat modersmål  

• Minoritetsspråk 

 

Samverkan ska ske mellan biblioteken 
 

Informationsteknik 

• Öka kunskap och delaktighet 

• Erbjuda tekniska hjälpmedel 
 

Inom område läsning och kultur 

• Ge tillgång till litteratur 

• Arbeta språk-, läs- och kulturfrämjande 
 
 
 

Prioriteringar 2019–2021 i Regional biblioteksplan  
 

• Biblioteket som mötesplats 

• Digitalisering 

• Små barns språkutveckling 

• Litteratur och läsfrämjande 

 

 

Kommunfullmäktiges målområden som rör bibliotek 
 

Vision 
Det ska vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun. 

 

Trygghet och välmående 
Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov 

samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum. 

 

Medborgare och kund 
Vi har ett professionellt bemötande med kundens/medborgarens behov i fokus 
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Kommunalt prioriterade mål och målgrupper utifrån den regionala 
biblioteksplanen  
 

• Barn och unga  

• Digital delaktighet 

• Biblioteken som mötesplats och demokratisk arena 

• Skolbibliotekarien stödjer skolbibliotekens utveckling 

 

 

Våra folkbibliotek 
 

                        
 Markaryds bibliotek         Strömsnäsbruks bibliotek  
 

                        
Traryds bibliotek                                       Hinneryds bibliotek 
 

Alla bibliotek är integrerade med annan verksamhet. Biblioteken i Markaryd och 

Strömsnäsbruk är meröppna med självbetjäning som komplement till vanlig öppettid med 

personal. Planer finns även för meröppet på Traryds bibliotek. Hinneryd är utlämningsställe 

med självbetjäning.  

 

 

Folkbiblioteken samverkar med: 
 

• Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola 

• Grundskolor, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, studievägledare, Markaryds 

folkhögskola 

• Region Kronoberg, barnavårdscentral, familjecentral 

• Omsorg och daglig verksamhet för funktionsvariation 

• Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning 

• Äldreomsorg  

• Föreningar, organisationer och studieförbund 

• Folkbiblioteken i regionen, Biblioteksutveckling Blekinge/Kronoberg, biblioteken i 

region Kalmar, Internationella biblioteket, Umeå Lånecentral, högskolebiblioteken 
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Övergripande mål 
 

• Öppet för alla med användaren i centrum. 

• Biblioteken ska gratis erbjuda ett utbud för alla oavsett funktionsvariation, språk 

och behov. 

• Våra bibliotek är tillgängliga för alla vad gäller enkelt avhjälpta hinder. 

• Biblioteken är viktiga för integrering genom sitt medieutbud. Biblioteken har  

en viktig roll vad gäller hemspråk/minoritetsspråk antingen genom eget bestånd eller 

fjärrlån. Barnlitteratur prioriteras. 

• Samverkan med civilsamhället. 

• Bibliotekens yttre och inre miljö är välkomnande. 

• I biblioteksmiljön är det lätt att hitta.  

• Bibliotekets personal är välutbildad och har ett professionellt bemötande. 

• Antalet besökare samt utlån ökar. 

• Verksamheten utvecklas och förnyas. 

 

 

Barn och unga 
 

Samverkan 
Biblioteksutveckling Blekinge/Kronoberg, Länsstyrelsen, stiftelsen Allmänna Barnhuset, 

arbets- och integrationsförvaltningen, förskola, grundskola, barnhälsovård, logoped, 

familjecentral, Öppen förskola och föreningsverksamheten  

 

Mål 

• Barnen får tidig läs- och språkstimulans. 

• Innan skolstart erbjuds alla barn gåvoböcker. Bland annat genom regionala 

”Språkstegen 0-3 år” och mångårig samverkan kring ”6-årsboken”. 

• Biblioteken ska ha ett bra urval av media i olika former för alla barn och unga. 

• Personal arbetar läsfrämjande, ger stöd i informationssökning och väcker lust att lära. 

• Biblioteken ska vara trivsamma och välkomnande där barn och unga kan vara kreativa 

och delaktiga i olika aktiviteter. 

 

 

Digital delaktighet 
 

Samverkan  
Studieförbund, kommunens IT-avdelning, bibliotek inom ”Digitalt först”, 

Biblioteksutveckling Blekinge/Kronobergs nätverksgrupp och lokalsamhälle 
 

Mål 

• Biblioteken är uppdaterade och har tillgång till digital teknik, hjälpmedel och e-media 

som en resurs för lokalsamhället.  

• All bibliotekspersonal kompetensutvecklas för att handleda besökare och ge hjälp till 

självhjälp. Användarna får hjälp med sökteknik och källkritik i sitt lärande och sin 

informationssökning  

• Aktiviteter inom digital kompetens erbjuds för olika åldersgrupper 
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Biblioteket som mötesplats och demokratisk arena 
 
Samverkan 
Studieförbund, föreningar, organisationer och enskilda kommuninvånare, 

kulturutövare/civilsamhället och kultursamordnaren.  

 

Mål  
 

• Biblioteket ska vara en naturlig mötesplats. 

• Biblioteken ska genom meröppet med självbetjäning och generösa öppettider vara 

tillgängliga för fler. 

• Biblioteken ska erbjuda samverkan med det lokala kulturlivet. 

• Enskilda personer och föreningar får genomföra arrangemang inom ramen för av 

kommunen antagna styrdokument. 

• Bibliotekens utbud ska präglas av allsidighet och kvalité. 

• Biblioteken ska kunna användas som en del i det livslånga lärandet. 

• Biblioteken ska främja läsning och ha god tillgång till litteratur. 

• Personalen ska ha besökarens behov i fokus.  
 
 

Skolbibliotek 
 

Skolbibliotek finns på grundskolorna i Markaryd, Timsfors, Traryd och Strömsnäsbruk samt 

på gymnasieskolan i Markaryd. Skolbibliotekarie är tillgänglig för samtliga skolor. På varje 

skolbibliotek finns därutöver skolbiblioteksassistenter. 

 

Mål 

• Skolbiblioteken utför en del av skolans pedagogiska uppdrag med uppgift att stödja 

elevernas lärande. 

• Våra skolor har egna skolbibliotek och tillgång till folkbiblioteken utanför deras 

ordinarie öppettider genom meröppna bibliotek. Meröppet ger möjlighet för eleverna 

utöver skoltid att tillsammans med vårdnadshavarna gå till biblioteket. 

• Skolbibliotekarien ska arbeta med elevers förhållningssätt på sociala medier, 

källkritik, informationssökning och mediekompetens.  

• Skolbibliotekarien ska arbeta för att öka läslust, nyfikenhet och kreativitet hos elever.  

 

 

Uppföljning 
 

• Planen utvärderas varje år av bibliotek och skola och revideras av utbildnings- och 

kulturnämnden i god tid före år 2023.  

• Verksamheterna ansvarar för omvärldsbevakning samt att analysera nya behov från 

kommuninvånarna under planperioden. 
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Styrdokument och bilagor 
 

• Bibliotekslag (2013:801)  

• Skollag (2010:800)  

• Regional Biblioteksplan för Blekinge-Kronoberg 2019–2021.  

• Full delaktighet för alla. Tillgänglighetsplan 2016 – 2019 för Markaryds kommun 

• Medieplan för folkbiblioteken 2019 - 2021 

• FN:s barnkonvention, svensk lag från år 2020 

• Handlingsplan för biblioteken 

 


