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Förord
Böcker, tidningar, utställningar, datorer, kartor, föredrag, musik och mycket mer. Listan kan göras
lång över vad som finns på våra bibliotek i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors.
Genom samarbetet Bibliotek Värmland går det att låna från bibliotek i de andra värmländska
kommunerna och hämta här i Eda, en möjlighet som fler borde dra nytta av.
Biblioteken är en källa till kunskap och aktiviteter som kan användas av alla. Bibliotekens roll som
mötesplats för både unga och äldre blir allt viktigare i en digitaliserad värld.

Hans Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Enligt Bibliotekslagen 17 § ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheten.
Biblioteksplanen omfattar folkbiblioteken i Eda kommun och skolbiblioteksverksamheten på
kommunens skolor. En biblioteksplan syftar till att ta tillvara de biblioteksresurser som finns i
kommunen samt att skapa möjlighet till framtida utveckling. Eda kommuns biblioteksplan är ett
politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för biblioteksverksamheten.
Biblioteksplanen ska revideras varje ny mandatperiod.
Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet som består av all
offentligt finansierad biblioteksverksamhet. Det är bibliotekens uppdrag att ”verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”
Biblioteken ska också ”främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.” Folkbiblioteket är till för alla även om
några grupper enligt lagen särskilt ska prioriteras. När det gäller skolbibliotek så gäller också där att
vissa grupper särskilt ska prioriteras, men enligt skollagen ska också alla elever ha tillgång till
skolbibliotek.
Verksamheterna kultur och skola ska med utgångspunkt från bibliotekslagen, skollagen och Eda
kommuns biblioteksplan under 2015 skapa en handlingsplan för respektive verksamhet.
I handlingsplanen ska det finnas konkreta mål som är möjliga att utvärdera.

Bilagor
Bibliotekslagen
Skollagen (utdrag)

Folkbibliotek - för alla edabor
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Utbudet av
medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbiblioteket ska särskilt främja
läsning och tillgång till litteratur. Folkbibliotek ska finnas i kommunens tre tätorter. Biblioteken i
Eda ska ha en central roll i kulturlivet och upplevas som attraktiva mötesplatser för kommunens
invånare.
Samverkan ska ske mellan bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet. Samverkan genom
Bibliotek Värmland är den viktigaste förutsättningen för att kunna utveckla biblioteksverksamheten
i kommunen. Digitaliseringen av media och tjänster kommer att få en allt större betydelse och
påverkan av biblioteksverksamheten.

Folkbiblioteket ska
- ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och
stimulera till läsning.
- ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning.
- ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat
modersmål än svenska.
- vara kommunens centrum för litteratur, kultur och information.
- ge stöd till vuxenstuderande med prioriterad målgrupp på högskolenivå.

Uppföljning
- den statliga myndighet som regeringen bestämmer ska tillsammans med den regionala
biblioteksverksamheten och Eda kommun följa upp hur biblioteksplanen har utformats och hur den
används.
- inom Eda kommun ska nyckeltalsredovisning ske varje år i samband med bokslutet.
- folkbibliotekets handlingsplan ska ses över varje år och vid behov revideras.

Skolbibliotek – för elever i grundskola och gymnasium
Mål
Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek som är lokalt anpassade och innehåller pedagogiska
resurser för att nå målen.
Skolbiblioteken på de två största grundskolorna ska vara bemannade med utbildade bibliotekarier
och vara öppna under skoldagen. Även de mindre grundskolorna samt gymnasieskolan ska ha
tillgång till god biblioteksservice. Det gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en
del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.

Skolbiblioteken ska
- erbjuda eleverna böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att
främja språkutveckling och stimulera till läsning.
- erbjuda pedagogiska miljöer genom att ge eleverna verktyg för att använda informationsteknik för
kunskapssökande och lärande.
- ägna särskild uppmärksamhet åt elever med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och
elever med annat modersmål än svenska.
- samarbeta med folkbiblioteken för att gemensamt nå bästa resultat.

Uppföljning
- ingår i skolans årliga systematiska kvalitetsredovisning.
- skolbibliotekarien, eller motsvarande, ansvarar för att uppföljning och utvärdering av

