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Inledning
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting anta en
biblioteksplan för sin verksamhet. Bibliotekslagen anger biblioteksverksamhetens
ändamål, ansvarsfördelning och prioriterade grupper.

Uppföljning av fokusområden
I Alingsås kommuns biblioteksplan (KF 2019-02-27 § 34) anges att biblioteken ska arbeta
med fokusområdena:
•
•
•
•
•

Tillgänglighet
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Stöd i ett livslångt lärande
Rätten till ett språk
Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs

Under 2021 har kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen
arbetat med att implementera biblioteksplanen men den rådande pandemin har påverkat
detta arbetet. Under årets första månader hade biblioteket till följd av pandemin en
minskad fysisk tillgänglighet och flera smittskyddsåtgärder infördes. Också delar av
bibliotekssamverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen påverkades. Under året har förvaltningarna haft två digitala träffar
med biblioteksrådet vars syfte är att utveckla samordningen av biblioteksverksamheten i
kommunen.
Nedan följer en redogörelse över förvaltningarnas arbete med fokusområdena.

Tillgänglighet
Pandemin har drivit på utvecklingen mot ett mer digitalt och därmed tillgängligt utbud från
biblioteket. Personalen har fortbildats och teknik har köpts in som möjliggjort detta. De
plattformar som används är i första hand Youtube men även Facebook, Instagram samt
kulturhusets hemsida samt intranätet kommunportalen.
Under året hade biblioteket en minskad fysisk tillgänglighet. Biblioteket kunde ändå hålla
öppet och tillhandahålla biblioteksservice i form av hämta/lämnaservice av media, utökning
av antalet omlån, tillgång till dagstidningar samt möjlighet att använda dator med
internetuppkoppling. För målgruppen 70 år och äldre erbjöds tjänsten med utkörning av
litteratur.
Allmänheten även under året haft möjlighet att lämna inköpsförslag av litteratur till
biblioteket. Detta bidrar till ett anpassat och efterfrågat utbud av media.
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Brett utbud samt fokus på barn och unga
Folkbiblioteket arbetar med den mest prioriterade målgruppen, barn och unga, på ett
systematiskt och målmedvetet sätt och fångar upp alla åldersgrupper genom olika
läsfrämjande aktiviteter, såsom sagoläsning och bokcirklar.
Pandemin har tvingat fram nya arbetssätt gällande denna verksamhet. Utomhusaktiviteter
och digitala program har dominerat vilket i vissa fall har medfört att nya grupper har tagit
del av programmen jämfört med när de endast ägde rum i fysisk form.
Framöver kommer utbudet av aktiviteter innebära en mix av ett analogt och digitalt
programutbud för maximal spridning.
Folkbiblioteket strävar efter att ha ett aktuellt bestånd av barn- och ungdomslitteratur
genom en gedigen bevakning av nyutgiven och samtida litteratur. Antalet elektroniska titlar
ökar ständigt. Under hösten kommer biblioteket att kunna erbjuda en ny digital plattform
kallat Bibblix. Genom denna app kommer barn i åldrarna 6-12 år kunna läsa böcker genom
sin surfplatta eller mobil. Sammantaget innebär det att över 2 2000 titlar tillgängliggörs.
Sedan tidigare finns appen Libby men med Bibblix utökas utbudet markant.

Stöd i ett livslångt lärande
Alingsås bibliotek ger service till personer i såväl formell som informell utbildning. Många
titlar av den kurslitteratur som distansstuderande vid högskolor och universitet efterfrågar
införskaffas med undantag för de som erbjuds i elektronisk form. Ett särskilt anslag i
mediabudgeten garanterar att denna målgrupps behov tillgodoses.
Därutöver bevakas all utgivning av media inom fackområden och verksamheten
eftersträvar att hålla kvalitativt hög bredd och spets för de som vill bilda sig på egen hand.

Rätten till ett språk
Detta fokusområde riktar sig till de minsta barnen för att skapa en god språklig start i ett
barns liv.
På några förskolor har det planerats för ett samarbete med folkbiblioteken och förskolorna
om att arbete med s.k. tvillingböcker där samma bok finns på svenska och ett annat språk
och på så sätt underlätta för språkinlärningen för tvåspråkiga barn.
Samarbetsprojekt mellan Noltorpsskolan och folkbiblioteket har inte genomförts i den
utsträckning som var planerat. Detta till följd av Covid-19 vilket medförde att
omprioriteringar behövde göras.
Folkbiblioteket och enhetschefen för nyanländas lärande har haft möten i syfte att stödja
enheternas arbete med att utveckla svenskan hos elever med annat modersmål än
svenska. Insatsen har vänt sig direkt till personal på skolorna.
Litteratur har planerats att köpas in för att stärka modersmålsundervisningen.
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Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs
Registrering av Alströmergymnasiets läromedel i bibliotekssystemet Koha har fortsatt
under 2021. Möjligheten att registrera elevernas lån kommer på sikt att ge en ökad
kostnadskontroll och ett effektivare resursutnyttjande av läromedel och litteratur.
Medarbetarna vid Alströmergymnasiets skolbibliotek har inte kunnat utföra riktade insatser
gällande medie- och informationskunnighet under året till följd av pandemin.
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