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En demokratisk arena
Inledning
Biblioteken är en plats för läslust, kultur och bildning. De
öppna och offentliga rum som folkbiblioteken utgör, fungerar som en arena för demokrati. Enligt Bibliotekslagen ska
biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling.
Biblioteken är en av få platser i samhället som är kostnadsfria
och öppna för alla. De ska vara tillgängliga och välkomnande och anpassade efter besökarnas behov och förutsättningar. Digital delaktighet och god läsförmåga är grundläggande
färdigheter för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle.
Biblioteken ska vara en plats för kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning samt erbjuda en mångsidighet i både mediabestånd och programverksamhet och därmed bidra till yttrandefrihet och tryckfrihet som är grundläggande byggstenar i
en demokrati. Biblioteken ska alltid ha besökarna i fokus och
vara lyhörda för deras önskemål och möjliggöra för dem att
vara delaktiga i utformningen av verksamheten. Biblioteken
främjar ett hållbart samhälle.
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Bakgrund, syfte och styrdokument
Bibliotekslagen
Biblioteken i Vellinge kommun, liksom all biblioteksverksamhet i Sverige styrs av Bibliotekslagen 2013:801 § 17 som
slår fast att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten. Enligt bibliotekslagen (2§) ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Biblioteksplanens syfte är att fungera som ett redskap för att
strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser
som finns, skapa beredskap för framtidens krav samt stimulera till utveckling.

Skollagen
Enligt skollagen 2010: 800 2 Kap §§ 35-36 ska det finnas
tillgång till ett skolbibliotek på varje enskild grund- och
gymnasieskola. Skolbiblioteken ska utformas så att de upplevs lockande och stimulerande och användas som en del i
undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga
och verka för kunskapsutveckling.

Förutom lagstiftningen regleras biblioteksverksamheter av
olika styrdokument1 på internationell, nationell, regional
och lokal nivå. Biblioteksverksamheterna har också att förhålla sig till Vellinge kommuns visioner och mål.
Vellinge kommuns och kulturenhetens vision och mål
Vellinge kommuns övergripande vision ”Bästa möjliga livskvalitet – för dig!” är ledstjärnan för all verksamhet som bedrivs i Vellinge kommun. Visionen är vägledande för att fortsätta skapa bästa möjliga livsmiljöer i kommunens alla delar,
sätta medborgarna i centrum och ge bästa möjliga kvalitet i
verksamheterna.

Kommunens övergripande mål är: ”Sund och hållbar tillväxt”,
”Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge”, ”Bästa möjliga medborgarnytta” och ”Maximera värdet för skattepengarna.”
Verksamheten bedrivs i enlighet med Vellinge kommuns
värdeord ”Glädje, Mod, Omtanke och Trovärdighet.”
Kulturenhetens vision ”Kulturen gör skillnad- i samtid och
framtid” ska tillsammans med kommunens övergripande
vision, mål och värdegrund vara levande och vägleda i det
dagliga arbetet.

1Se sista sidan
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Befolkningen i Vellinge
kommun
Vellinge kommun är Sveriges sydvästligaste kommun med en
landareal på drygt 142 km². Antalet kommuninvånare har
ökat årligen sedan 1974 då kommunen fick sin nuvarande
geografiska omfattning. År 2019 uppgick folkmängden till 36
628. Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas befolkningen uppgå till 39 035 personer år 2024. Detta är en
ökning med 2 400 personer. Befolkningsprognosen under
planperioden beräknas öka med 1 670 personer. Befolkningsökningen beror till största del på inflyttning av barnfamiljer.
Antalet förskolebarn väntas öka med ca 200 personer och
antalet skolbarn i åldern 6-15 år väntas vara 290 fler än 2019.
Antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas öka med
46%, en ökning med ca 930 personer jämfört med 2019. Detta beror främst på att nuvarande invånare blir äldre.
Vellinge kommun har en högre andel barn och ungdomar,
jämfört med riksgenomsnittet medan andelen invånare i förvärvsarbetande ålder är lägre. Pendlingen ut ur kommunen är
betydande. Enligt senaste mätningen 2018 pendlade dagligen
närmre 11 600 personer (16 år och däröver) till någon annan
kommun för arbete eller studier. Störst utpendling sker till
Malmö. Vellinge kommun har en inpendling på cirka 4 000
personer dagligen. Under sommarmånaderna har kommunen
en stor tillströmning av sommarboende och turister.

Omvärldsbevakning
Under de senaste decennierna har medielandskapet genomgått en påtaglig förändring och barn och ungas läsintresse
visar fortsatt en negativ trend. Nära sammanhörande med
läsmotivation är vikten av läsande förebilder och vuxnas eget
läsande. Att främja vuxnas läsning är angeläget både för dess
egen skull och för att barn och unga ska omges av vuxna
läsande förebilder. Det finns ett fortsatt behov av läsfrämjande arbete och hitta nya vägar till läsning 2 .
Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen
angår hela samhället och spänner över alla sektorer3. Digitala samhällstjänsten ökar vilket både underlättar och skapar
delaktighet samtidigt som det försvårar och skapar utanförskap. Fler yngre än äldre har fått utbildning i hur de kan värdera information och om den är pålitlig4.
Enligt Vellinge kommuns senaste befolkningsprognos beräknas befolkningen öka med ca 1 670 personer, ca 4% under
planperioden. Detta ställer ökade krav på samhällstjänster
och infrastruktur och därmed även bibliotekstjänster. Detta
innebär behov av ökad biblioteksservice gentemot kommuninvånarna. Samtidigt är det allt fler myndigheter som stänger
sina kontor och blir mer digitaliserade, vilket skapar nya utmaningar för biblioteken.

Organisation
Kommunstyrelsen ansvarar för folkbiblioteksverksamheten i
Vellinge kommun. För de kommunala skolbiblioteken ansvarar Utbildningsnämnden. Det finns fyra folkbibliotek. Biblioteken finns i Höllviken, Skanör, Vellinge och Västra Ingelstad. Dessa tillhör organisatoriskt Kulturenheten
tillsammans med Kulturskolan. Vellinge och Västra Ingelstads bibliotek är integrerade med en gymnasie- respektive en
F-9-skola5. På Höllvikens bibliotek erbjuds ökad tillgänglighet genom att den bemannade öppettiden har kompletterats
och utökas med obemannad öppettid så kallat meröppet.
Detta gör att biblioteksanvändarna även får tillgång till ett av
folkbiblioteken på kvällar och helger.
Bibliotekarierna från respektive folkbibliotek ingår i tvärgrupper och arbetar verksamhetsutvecklande inom dessa.
Vellinge kommun har utbildade bibliotekarier på samtliga
folkbibliotek och på samtliga kommunala skolor. Skolornas
bibliotekarier arbetar tillsammans med pedagogerna på respektive skola men har också ett nära samarbete med övriga
skolbibliotekarier.

Bibliotekens roller
Rum för möten
Biblioteket ska vara en öppen, välkomnande, kreativ och
inspirerande plats där alla kan mötas. Det ska vara möjligt att
gå till biblioteket för att träffa personer med olika bakgrund
och utbyta idéer och tankar. Här sker möten mellan människan och ordet, mellan läsaren och boken, mellan nyfikenhet
och kunskap, mellan besökaren och personalen. Biblioteket
ska fungera som en samlingspunkt i lokalsamhället – en plats
där det finns möjlighet till möten och samvaro, men samtidigt också en plats för lugn och ro och fördjupning.
Rum för kultur
Biblioteket är både kulturbärare av den tid som varit och
framåtsyftande mot nya tankar och idéer. Biblioteket ska
möjliggöra för människor att uppleva kultur och ta del av nya
upplevelser. Biblioteket ska vara en självklart plats för kulturella aktiviteter och aktuell debatt.
Rum för litteratur och läslust
Läsning inspirerar och utvecklar fantasin såväl som att utveckla språk och ordförråd. Att läsa är ett sätt att ta del av
andra världar och nya upplevelser, men också ett sätt att få
sina egna erfarenheter speglade. Litteratur kan roa och oroa,
och öppna våra ögon för nya tankar och idéer. Biblioteket ska
arbeta läsfrämjande och uppmuntrar till lustfylld och kravlös
läsning samt erbjuder en bredd av tryckta och digitala medier
i olika genrer. Biblioteket skapar också forum för samtal om
läsning.
2 SOU 2018:57 140
3 Digitaliseringsrådet
4 Svenskarna och Internet, Internetstiftelsen
5 F-9 är en beteckning som i skolsammanhang betyder att skolan har

undervisning för elever från förskoleklass och därutöver från årskurs
ett upp till årskurs nio i den svenska grundskolan.
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Rum för kunskap och informationssökning
Biblioteket ska vara en självklar plats för den som söker information och nya kunskaper. Kompetent personal med kunskap om källkritik och sökstrategier hjälper besökare att hitta
relevant och pålitlig information. Biblioteket strävar efter att
pedagogiskt stötta användare att själva utveckla sina sökstrategier. Tillgången till information är fri, i såväl tryckt som
digital form. Biblioteken har även en viktig roll att spela i
spridandet av lokal information till kommunens invånare och
besökare. Kunskap är en viktig drivkraft i samhällsutvecklingen, biblioteket ska stödja och beakta det livslånga lärandet.
Rum för digital inkludering
Alla människor ska ges likvärdiga möjligheter att vara delaktiga i vår digitala tid. En av bibliotekens största utmaningar
är att ge förutsättningar för människor att höja sin digitala
kompetens oavsett om de har stora eller små kunskaper att
använda digitala verktyg och tjänster. Biblioteket ska möta
varje användares digitala kunskapsbehov som en del av det
livslånga lärandet. Digital kompetens innebär tekniska färdigheter, kunskaper i källkritik, digitala medier och plattformar och produktion av eget innehåll.
Personalens källkritiska förhållningssätt ska märkas och spridas till användarna. Digitala medier och andra typer av digital information ska vara tillgängliga för alla.
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Målgrupper
Biblioteket är en öppen allmän plats tillgänglig för alla. Det
ska finnas många skäl att besöka biblioteket. En ska kunna
gå dit för att låna, läsa, lyssna, söka information eller delta i
arrangemang och aktiviteter. Barn, ungdomar, äldre, personer med funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter ska särskilt uppmärksammas. Det är viktigt att första kontakten med
biblioteken kommer i tidig ålder eftersom språkutveckling
och läsvanor grundläggs när barnen är små. Biblioteket är en
verksamhet – inte bara en fysisk plats med en samling medier.
De personer som inte själva kan ta sig till biblioteket ska
kunna ta del av service och utbud på andra sätt. Biblioteken
arbetar aktivt för att nå exempelvis äldre och personer med
funktionsvariationer och samverkar med verksamheter inom
äldreomsorg och LSS för att alla ska ha tillgång till kultur
och litteratur.
För att nå ut till olika målgrupper måste verksamheten ständigt jobba med att hitta nya vägar för att synliggöra och
marknadsföra biblioteket samt anpassa verksamhetens utformning efter besökarens behov.

Lokaler
Lokalerna ska vara ändamålsenliga, tillgängliga och lätta att
orientera sig i. Biblioteket ska vara ett välkomnande rum för
alla. Biblioteksrummet ska möjliggöra både en lugn miljö och
en plats för aktiviteter.
Öppettiderna på biblioteken ska anpassas utifrån besöksmätningar och besökarnas önskemål. Biblioteken ska arbeta för
utökad tillgänglighet. Detta görs bland annat genom meröppet som innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare
när det inte finns personal på plats.

Medieutbud
Bibliotekets medieutbud ska vara brett, aktuellt och mångsidigt. Det ska anpassas efter samhällsutvecklingen och blicka
både bakåt och framåt. Genom att beakta aktuella trender
och frågeställningar såväl som kulturarv och lyssna in besökarens behov och önskemål säkerställs en bredd i utbudet.
Att aktivt och strukturerat arbeta med inköp, gallring, översyn av beståndet och bevakning av nyutkomna medier garanterar att mediebeståndet är aktuellt.
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Det ska finnas en mångfald av medier i både fysisk och digital form som kan lånas på biblioteket och hemifrån via bibliotekets hemsida. Genom sitt bibliotekskort har användarna
tillgång till ljudböcker, e-böcker, strömmad film, databaser
och e-tidskrifter från hela världen. På biblioteket finns tryckta böcker, tidningar, tidskrifter, film och ljudböcker m.m.
Biblioteket erbjuder tillgängliga medier för den som har en
läsnedsättning och behöver få anpassade medier för att kunna läsa.

Personal
Personalen är bibliotekets viktigaste resurs som säkerställer
dess kvalitet. Personalen ska vara fackutbildad, professionell
och serviceinriktad. Mötet med besökaren står i fokus. Snabba förändringar i samhället ställer ökade krav på bibliotekens
flexibilitet och förändringsbenägenhet. Därmed ställs också
ökade krav på den personal som möter besökaren. Vid rekrytering ska särskild vikt läggas vid kompletterande kompetens.
Nytänkande, omvärldsbevakning, fortbildning och balans
mellan kärnverksamhet och verksamhetsutveckling ska prioriteras.

Skolbibliotek

Skolbibliotekarierna fungerar som ett stöd för eleverna i deras utveckling av kunskaper och färdigheter, och ska:

Enligt 2010: 800 2 Kap §§ 35-36 ska det finnas tillgång till
ett skolbibliotek på varje enskild grund- och gymnasieskola. I
Vellinge kommun ska det finnas fackutbildade bibliotekarier
på alla kommunens grundskolor samt på kommunens gymnasium6. Detta säkerställer måluppfyllelsen. Skolbiblioteken
ska utformas så att de fungerar som en integrerad resurs,
upplevs lockande och stimulerande och vara anpassade till
skolans verksamheter. Det är, i enlighet med Läroplan för
grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet,
LGR11 §2.8, skolornas rektorer som är ansvariga för skolbibliotekens bemanning, verksamhet och måluppfyllelse.

• Hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga och möjlighet att
söka, hantera och värdera information samt fungera som
en resurs i elevernas bearbetning av och reflektion över det
inhämtade materialet. Då medie- och informationskunnighet (MIK) och källkritik integreras allt mer i läroplanerna
för skolans olika ämnen, ska skolbibliotekarierna vara uppdaterade och även fungera som en resurs för övergripande
fortbildning inom området för pedagogerna.
• Medverka till att eleverna utvecklar lust till och förmåga
att läsa och skriva, vilket i sin tur stöttar dem i deras kunskapsinhämtning. Skolbiblioteken inspirerar till läslust och
stödjer och utvecklar läsfrämjande verksamhet. För detta
behövs skolbibliotek med ett varierat utbud av skönlitteratur i tryckt och digital form samt personal med kunskap
och engagemang som ser och tillmötesgår alla elevers olika
behov.
• Tillsammans med övrig verksamhet på skolorna sträva
efter att stärka elevernas kunskap om omvärlden.
• Samverka med pedagoger och elever för att bidra till en
ökad måluppfyllelse, samt samarbeta med övriga skolbibliotek och folkbiblioteken. Skolbiblioteken samverkar även
med pedagoger, specialpedagoger, modersmålsenheten och
lokala IKT-enheter för att stärka skolbibliotekets tillgänglighet och likvärdighet.

Med utgångspunkt i LGR11 är bibliotekens roll i skolans pedagogiska uppdrag central, och en integrerad del av utbildningsprocessen. Skolbiblioteken ska fungera som ett pedagogiskt forum; ett demokratiskt rum för läsfrämjande,
informationssökning, källkritik och fri åsiktsbildning. Det
öppna beståndet i kommunen ökar möjligheterna för skolbiblioteken att tillgodose de behov som finns bland skolornas
elever och pedagoger. Elever och pedagoger ska ha tillgång
till aktuell fack- och skönlitteratur, samt tidskrifter. Bibliotekets verksamhet ska genomsyra hela skolans arbete.
I Vellinge kommun arbetar skolorna utifrån ambitionen
Framtidssäkrad utbildning, som utgår från fem fokusområden:
1. Förmåga att tänka om och lära nytt
2. Grundkompetens med specialisering
3. Social kompetens och hälsomedvetenhet
4. Drivkraft och självledarskap
5. Nyfikenhet och kreativitet
Skolbiblioteken är centrala för utvecklandet av dessa förmågor och kompetenser i mötet med eleverna. Förmågan att
själv kunna söka information och kunskap i föränderliga
digitala miljöer, kritiskt tänkande och självständigt livslångt
lärande, samt läslust och läsförmåga är alla förmågor inom
skolbibliotekariernas expertis.

Skolbiblioteket är till för alla på skolan och ska värnar om
inkludering, demokrati och fri åsiktsbildning. Elever med
olika läsnedsättningar eller annat modersmål är viktiga målgrupper för skolbiblioteket. Deras behov tillgodoses med
hjälp av digitala läsverktyg, samt tryckt material i form av
lättläst svensk litteratur och litteratur på elevernas modersmål.
Elevernas önskemål på verksamheten ska fångas upp och
tillmätas stor betydelse, vad gäller skolbibliotekens bestånd,
fysiska rum och verksamheternas utformning. Friskolorna
ansvarar för att ordna sin egen biblioteksservice.

6enligt beslut 2001, Mn§22
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Samverkan
Biblioteket ska upprätthålla och utveckla samverkan med
verksamheter både i och utanför den kommunala förvaltningen tex. BVC, förskola, föreningsliv, lokala aktörer, Kulturskola och Kultur i omsorgen. Biblioteket ska specifikt
utveckla samarbetet med förskolan. Genom strategisk samverkan kan hållbara kommunikationskanaler skapas som gör
att biblioteket når ut på ett effektivt sätt. Samhälls- och omvärldsförändringarna är snabba och för att följa med i utvecklingen krävs att biblioteken är i ständig interaktion med
den samhälleliga omgivningen.
En form för samverkan är att medverka i de kommunala
råden regelbundet. Samverkan mellan biblioteken i kommunen är viktig för att utveckla verksamheten. Samtliga folkoch skolbibliotek har idag ett gemensamt bibliotekssystem
som underlättar samutnyttjande av mediebeståndet. Samarbetet kring den övergripande planeringen av läsfrämjande
åtgärder bör utvecklas mellan skolbibliotek och folkbibliotek.

Fokusområden under
planperioden

Inriktning: Läsfrämjande
Biblioteken ska främja och stimulera till läsning.
Inriktning: Digital inkludering
Biblioteken ska aktivt arbeta för digital inkludering.

Biblioteksplanen revideras om fyra år.

Övriga styrdokument som styr biblioteksverksamheten
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotekslagen (2013:801)
Skollagen (2010:800)
Unescos biblioteksmanifest (1949 senaste versionen
1994)
Unesco:s skolbiblioteksmanifest (1999)
FN:s Barnkonvention om barnets rättigheter
Politisk plan för Kommunstyrelsen 2020-2023
Nationell biblioteksstrategi
Regional biblioteksplan 2017–2020

Styrdokument, vision och omvärldsbevakning ligger till
grund för de inriktningsområden som kommer att vara vägledande för biblioteken under planperioden. Fokusområdena
kommer att ligga till grund för lokala måldokument och
handlingsplaner.

Följ @bibliotekenivellinge på Facebook och Instagram
Information, utbud och arrangemang finns på vår hemsida bibliotek.vellinge.se.
Vellinge kommun, 235 81 Vellinge
Telefon 040-42 50 00

