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1 Inledning

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft
– i hela vår kommun
Kramfors bibliotek stärker kommunens vision om att ”år 2031 är Kramfors
möjligheternas kommun med en mångfald av miljöer för bästa livskvalitet i
alla dess former. Våra olika kompetenser och erfarenheter ligger till grund
för en påtagligt positiv och hållbar utveckling där alla inkluderas och bidrar
efter sina egna förutsättningar.
Vi inspireras av vår dramatiska historia men låter den inte ta fokus från nutid
och framtid. Vi ser möjligheterna även när vi möter svårigheter och hinder
längs vägen.
Kreativitet och entreprenörsanda tas tillvara. Vi har en öppenhet för nya
idéer och influenser, vilket skapar förutsättningar för intressanta arbeten,
boenden och mötesplatser. Något som vi med stolthet och glädje berättar om
för andra.”
Kramfors kommuns biblioteksplan bestämmer riktningen för bibliotekets
verksamhet under de närmaste fyra åren. Planen omfattar folkbibliotek och
skolbibliotek. Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta planer för
biblioteket (Bibliotekslagen § 17). Planen ligger till grund för bibliotekets
årliga verksamhetsplan där strategier för att nå målen beskrivs.
Kramfors bibliotek tar ett särskilt ansvar för bibliotekslagens prioriterade
målgrupper:
 Barn och Unga – barn 0-18 år
 Mångspråk – personer med annat modersmål än svenska. Nationella
minoriteter.
 Tillgänglighet – personer med funktionsnedsättning
Ytterligare ansvarsområden för att ge en fullgod biblioteksservice i hela
kommunen:
 Media – analoga och digitala tjänster
 Marknadsföring
 C-körkort – kopplat till Bokbussen
 Barnkonventionen
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2 Lagar och styrande dokument
Bibliotekslagen (2013:801)
Skollagen (2010:800)
Barnkonventionen (2018:1197)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Kramfors kommuns mål- och resursplan

3 Tid
Planen gäller 2021-2024

4 Ansvar
Bildningsnämnden ansvarar för biblioteken i Kramfors kommun.
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) reglerar verksamheten genom att fastställa
uppdrag och prioriterade grupper. Skollagen föreskriver att elever ska ha
tillgång till skolbibliotek.

5 Uppdrag
Paragraf 2 i Bibliotekslagen, ändamålsparagrafen, beskriver uppdraget:
 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning.
 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning
samt kulturell verksamhet i övrigt.
 Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla.
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6 Organisation
Folk- och skolbiblioteksverksamheten är i Kramfors två olika organisationer
med olika uppdrag. Verksamheterna samverkar kring Bokbussens skolturer,
Skolbibliotekscentralen, barnens första lånekort och pedagogtagg till
Kramfors och Ullångers bibliotek. Folkbiblioteket ansvarar för barnens fritid
medan skolbiblioteken ansvarar för elevernas skoltid.
Folkbiblioteket har bibliotekslokaler i Kramfors och Ullånger. Bokbussen
och Boken kommer (litteraturservice med bil till isolerade funktionsnedsatta)
är navet i den mobila verksamheten.
Lokalsamhället har förändrats de senaste åren. Bibliotekets användare har
fått ett ökat behov av att biblioteket kommer till dem. Orsaken är bland annat
socioekonomiska faktorer som låser användarna vid sina boenden eller sin
ort. Biblioteket behöver fysiskt finnas på gruppboenden, mötesplatser för
äldre, ungdomsgårdar, där nyanlända bor/studerar och samverka med olika
personalgrupper för att nå de som är i störst behov. Samtidigt behövs
bibliotekslokalen i centrum för studerande, mötesplats för äldre, nyanlända,
förskolor och skolor.

7 Samarbete
Biblioteket har ett väl utvecklat nätverksarbete såväl på lokal som på
regional nivå. På regional nivå finns en mediesamverkan och gemensamma
utvecklingsprojekt såsom Bokstart. Bokstart är på regional nivå en
samverkan med barnhälsovård och biblioteken. På lokal nivå är även
förskolan en samverkanspartner. Samarbetet med föreningar, studieförbund,
LSS, hemtjänst, bank och HVB-hem omfattar både program och
regelbundna aktiviteter, exempelvis läsecirklar och introduktion i olika etjänster.
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8 Plan för folkbiblioteket

Övergripande mål
 Främja delaktighet och demokrati
 Stärka läsfrämjande och bildning
 Öka tillgänglighet och likvärdighet
En demokratis grund består av medbestämmande och delaktighet. Bibliotekets
uppdrag är tydligt förankrat i samma grund. En del i uppdraget är att verka som en
neutral förmedlare av kunskap och information. Att vara en plats för fri
åsiktsbildning. Den digitala utvecklingen i samhället möjliggör för fler att ta del av
information och kunskap men det är också en källa till ökade klyftor och
klasskillnader. Alltfler samhällsfunktioner är i form av e-tjänster och digitala
informationskanaler. Biblioteket erbjuder därför digitala hjälpmedel och
handledning för att stötta invånarna till att bli mer digitalt delaktiga.
I uppdraget ligger även att främja litteraturens ställning och intresset för bildning
och upplysning. Den som bor och verkar i Kramfors kommun ska från födelsen få
möjlighet till en gemensam grund för språkutveckling och läsning. Biblioteket ska
inspirera till läsupplevelser oavsett språk eller vilken plattform (analog eller digital)
personen har behov av.
Tillgängligheten och likvärdigheten ökar genom ett uppdaterat och varierat utbud
av olika typer av media och språk, e-tjänster, digitala verktyg och ändamålsenliga
lokaler.

Barn och Unga
Mål


Öka tillgängligheten till litteratur och digitala verktyg

Biblioteket arbetar för att tillsammans med förskola och barnhälsovård
bygga en gemensam grund för barnens språkutveckling.
Därför finns kapprumsbibliotek på kommunens förskolor och i
barnhälsovårdens väntrum. Läslustombud ska finnas på alla kommunens
förskolor. Förskolan och grundskolan erbjuds en utökad tillgång till
biblioteken genom pedagogtaggar till biblioteken i Kramfors och Ullånger
och med Bokbussens regelbundna förskole- och skolturer. För kommunens
barn och unga anordnas aktiviteter med koppling till läsande, berättande och
skapande. I enlighet med barnkonventionen kommer biblioteket löpande
inhämta åsikter från barn och unga gällande utbud, aktiviteter och lokalens
utformning.

Kramfors biblioteksplan 2021-2024

Kramfors kommun

Datum

Sida

2020-10-06

7(8)

Personer med annat modersmål än svenska - Mångspråk
Mål


Öka delaktigheten i samhället för personer med annat modersmål än
svenska med särskilt ansvar för minoritetsspråken

Bibliotekets utbud ska anpassas efter målgruppens behov. Det kan vara
alltifrån media, skyltning och aktiviteter på olika språk. Verksamheten ska
synliggöra minoritetsspråken och framförallt finskan då Kramfors är finskt
förvaltningsområde.
En ständig omvärldsbevakning sker för att kunna inhämta behov av tjänster
och lokalisera platser biblioteket behöver synliggöras på. En del i detta
arbete är samverkan med de kommunala nätverken för integrationsfrågor och
Campus Kramfors där en stor del av målgruppen befinner sig. Med ett
förändrat mobilt arbetssätt ökar möjligheterna att nå ut till fler personer i
målgruppen.

Personer med funktionshinder - Tillgänglighet
Mål


Stödja barn, unga och vuxna i deras lärande, oavsett
funktionsnedsättning

Biblioteket arbetar för att ge personer med funktionsnedsättningar likvärdiga
möjligheter till att tilldelas kunskap och berättelser. Detta genom att
tillgängliggöra bibliotekets tjänster via bland annat aktiviteter på Campus
Kramfors och att marknadsföra tillgängliga medier via nätverkande och
sociala medier. Uppsökande verksamhet som Boken kommer och samverkan
med hemtjänst, föreningar och gruppboenden kommer biblioteket att
fortsätta utveckla för att möta upp användarnas behov.

9 Plan för skolbiblioteken
Mål


Alla elever ska ha tillgång till skolbiblioteksverksamhet med ett
uttalat pedagogiskt uppdrag

En särskild skolbiblioteksplan finns antagen i Kramfors kommun.
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10 Uppföljning
Biblioteksplanen gäller till och med 2024-12-31. Planen ligger till grund för
bibliotekets verksamhetsplan som följs upp årligen med en skriftlig rapport
till bildningsnämnden.
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