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Biblioteksplan för Strängnäs kommun 2017 - 2020
Inledning

Strängnäs kommuns biblioteksplan formulerar en vision med övergripande mål
för att utveckla den kommunala biblioteksverksamheten.
Den kommunala biblioteksverksamheten är en lagstadgad verksamhet.
Styrdokument

•
•
•
•
•
•

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994
UNESCO:s skolbiblioteksmanifest 1999
FN:s konvention om barnets rättigheter 1989
Bibliotekslagen SFS 2013:801
Skollagen SFS 2010:800, kap. 2 § 36
Lokala styrdokument för Strängnäs kommun

Biblioteksplanen konkretiseras årligen genom lokala styrdokument:
Kulturkontorets verksamhetsplan och biblioteks- och museienhetens arbetsplan.
Utbildningskontorets verksamhetsplan och skolornas arbetsplaner.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för folkbiblioteksverksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolbiblioteksverksamheten.
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Folkbiblioteksverksamheten (Kultur- och fritidsnämnden)
Vision

1.
2.
3.
4.

Alla ska ha fri tillgång till god biblioteksservice.
Demokratin ska främjas.
Intresset för läsning och litteratur ska öka i Strängnäs kommun.
Strängnäs kommuns attraktionskraft ska bli större.

Övergripande mål

1. God biblioteksservice
Biblioteken är tillgängliga för alla och ger tillgång till kultur, information
och upplevelser i olika former.
Folkbiblioteksverksamheten vänder sig till alla och omfattar även grupper
i samhället som på grund av ålder, sjukdom eller andra skäl har svårt att
besöka biblioteket.
Biblioteken ska vara anpassade till användarnas behov och erbjuda olika
typer av anpassade medier.
Biblioteken utvecklas i alla kommundelar med hänsyn till de lokala
behoven och i nära samarbete med medborgarna.
2. Demokratiuppdraget
Biblioteken är trygga och inspirerande mötesplatser för alla.
Biblioteken erbjuder fri tillgång till information och hjälper allmänheten
med informationssökning och samhällsinformation.
Digital delaktighet är en viktig demokratifråga och biblioteken ska erbjuda
e-tjänster och skapa möjligheter för alla att använda digitala medier.
Frågor som gäller integration och kulturell mångfald prioriteras.

3. Läsfrämjande
Biblioteken arbetar aktivt och i samarbete med föreningar och andra
aktörer för att öka intresset för läsning och litteratur.
Särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och ungdomar och biblioteken har
ett nära samarbete med förskola och grundskola. Att stimulera barns och
ungas läsning och språkutveckling är en huvuduppgift.
Personer med funktionsnedsättning är en annan prioriterad grupp.
4. Kommunens attraktionskraft
En kvalitativ och rik biblioteksverksamhet i alla kommundelar, väl
marknadsförd, ökar hela Strängnäs kommuns attraktionskraft.
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Skolbiblioteksverksamheten (Barn- och utbildningsnämnden)
Vision

1. Alla elever som går i skolan i Strängnäs kommun har tillgång till
skolbibliotek av god kvalitet, vilket ökar intresset för läsning och litteratur
och bidrar till ökade kunskapsresultat.

Övergripande mål

1. Ökade kunskapsresultat i skolan.
Arbetet med skolbiblioteksverksamheten, liksom samarbetet med
folkbiblioteksverksamheten i kommunen, ses som ett viktigt bidrag till
ökade kunskapsresultat i skolan.
De huvudsakliga målsättningarna i Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsplan för 2017 inom detta område är:
Alla verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att nå
läroplanens mål.
Barn- och utbildningsnämnden har en resursfördelning som kompenserar
för olikheter.
2. Utveckling av elevernas lärmiljö
Utvecklingen av biblioteksverksamheten i skolan är en bidragande faktor
till att utveckla elevernas lärmiljö.

