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Inledning
Biblioteken vill vara en av de offentliga platser i samhället där människor med olika bak-
grund och kulturer kan mötas. Biblioteken bidrar till utvecklingen och upprätthållandet av 
intellektuell frihet och bidrar till att värna demokratiska värden och allmänna medborger-
liga rättigheter.  Biblioteken i Sävsjö kommun ska erbjuda en ändmålsenlig och kostnads-
effektiv service till allmänheten utifrån kommunens mål, strategier och bibliotekslagen. Vi 
vill att alla kommuninvånare ska känna till den service som biblioteken i Sävsjö kommun 
erbjuder. 

Varför en biblioteksplan?
Den 1 januari 2014 trädde den nya bibliotekslagen i kraft. Enligt lagen ska kommuner anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Sävsjö kommuns biblioteks-
plan beskriver utvecklingsbehov och möjligheter för åren 2015-2018. Planen förtydligar 
bibliotekens roll i kommunen och ska fungera som en checklista och vägledning för per-
sonal och beslutsfattare. Den ska också vara en inspirationskälla för dig som bor, studerar 
eller arbetar i Sävsjö kommun. Planen antas av kommunfullmäktige i Sävsjö kommun.

Arbetet med planen
Biblioteksplanen har tagits fram tillsammans med personalen på biblioteken i Sävsjö kom-
mun och i samarbete med Regionbibliotek Region Jönköpings län.

Utgångspunkter är bibliotekslagen (SFS 2013:801), den regionala biblioteksplanen för Jön-
köpings län 2015-2017 samt Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi. Det genomfördes även 
intervjuer med kommuninvånare i varierande åldrar.
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Nuläge
Sävsjö kommun består av flera tätorter där Sävsjö utgör centralorten. Kommunen har 
cirka 11 100 invånare (141231). Trots sin storlek har kommunen ett rikt kulturliv. Förutom 
kulturhuset finns det bland annat olika idrottsanläggningar, familjebad och en slalombacke. 
Grundskoleverksamheten är organiserad i fyra skolor (Hägnesskolan, Vallsjöskolan, Vrig-
stad skola och Stockaryd skola) omfattande F-6, och en skola som omfattar F-9 (Rörvik 
skola), vilka samtliga även har skolbarnsomsorg. Vidare finns en grundskola som omfattar 
årskurs 7-9 (Hofgårdsskolan) samt Aleholms gymnasieskola. På gymnasiet finns en anställd 
skolbibliotekarie. Det finns även en fristående grundskola, Sävsjö kristna skola.

Biblioteken i Sävsjö kommun består av ett huvudbibliotek i Sävsjö och tre filialer: Rörvik, 
Stockaryd och Vrigstad. Filialerna är integrerade i skolan. Biblioteken ligger under kultur- 
och fritidsförvaltningen.

Vi vill nå alla
Biblioteken i Sävsjö kommun ska erbjuda ett brett utbud av medier*. Vi vill också erbjuda 
attraktiva läs- och lärmiljöer. Alla besökare ska ha tillgång till biblioteket, medierna och in-
formationen både fysiskt och digitalt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt personer med 
funktionsnedsättning.

Vi strävar efter att besökarna på biblioteken ska kunna:

• upptäcka en berikande kunskapsvärld

• uppleva biblioteken som en arena för berättandet och språket

• uppleva intressanta evenemang

• få möjlighet till social gemenskap.

* På biblioteket finns många medieformer för olika situationer och smak. Det kan vara fysiska böcker, e-böcker, 
ljudböcker, filmer, musik eller tv-spel.
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Prioriterade områden

Barn och unga
Genom mötet i berättelsen och språket ges barnen möjlighet att utveckla sin fantasi, sin 
kreativitet, sin empatiska förmåga samt språkliga kompetens och läsförståelse. Vi vill öka 
intresset för läsning och litteratur i allmänhet och bland barn och ungdom i synnerhet.

Hur
• Utveckla bibliotekens samverkan med BVC, förskolan, skolan, fritidsgårdar och fören-

ingslivet.

• Genom läsfrämjande insatser som uppmärksammar barn och ungas språk- och läsin-
tresse.

• Ta fram en läsfrämjandeplan i samverkan med skolan.

Personer med annat modersmål än svenska
Biblioteken i Sävsjö kommun speglar en hel värld. Allt fler besökare med utländsk bak-
grund vänder sig till biblioteken och nyttjar ett brett utbud av tjänster. Biblioteken vill 
stödja dessa invånare och ge dem möjligheter att bland annat lära sig svenska och läsning 
av olika medier. Många av de nya svenskarna studerar eller genomgår någon form av ar-
betsmarknadsåtgärder inom socialförvaltningens och/eller inom barn- och utbildningsför-
valtningens försorg. 

Hur
• Erbjuda ett aktuellt och brett mediebestånd på de nationella minoritetsspråken, andra 

språk än svenska och lättläst svenska.

• Utveckla samarbetet med olika förvaltningar, myndigheter och föreningar

• Arrangera mångkulturella och flerspråkiga aktiviteter och tjänster för att öppna upp för 
ett aktivt samhällsdeltagande.

Biblioteksrummet
Biblioteken ska vara en arena för allmänheten som upplevs som en attraktiv mötesplats för 
allas behov. Bibliotekens tillgänglighet och atmosfär ska göra det naturligt att läsa, låna, 
söka information, delta i arrangemang och aktiviteter. Men även en plats att bara få vara. Vi 
vill att biblioteket ska vara tillgängligt för alla.

Hur
• Skapa moderna bibliotek både fysiskt och digitalt

• Skapa förutsättningar för arrangemang och aktiviteter

• Verka för ett meröppet bibliotek**.

** Ett meröppet bibliotek innebär att de som registrerat sig som meröppet låntagare kan komma in och använda 
biblioteket även när biblioteket inte är bemannat. Med hjälp av någon form av identifikation kan besökare kom-
ma in i biblioteket och använda dess utbud. Det går till exempel att låna, hämta reservationer, återlämna media.
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Läsfrämjande och lärande för vuxna
I det livslånga lärandet ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till informationsinhämtning och kunskapsförmedling. Ett av våra stora 
uppdrag är att lyfta fram de litterära upplevelserna. Ett viktigt utvecklingsområde vi vill 
lyfta fram är läsfrämjande insatser för vuxna. Såväl för ovana som vana läsare och besökare 
till biblioteket. En viktig aspekt är att inte glömma de trogna besökarnas behov och deras 
roll som ambassadörer för biblioteksverksamheten.

Hur
• Arrangera litterära möten och upplevelser

• Skapa förutsättningar för ökad digital delaktighet

• Genom att förmedla och handleda bland bibliotekets medier, stödja besökarna att hitta 
vägar till kunskap och läsupplevelser.

Medier
Mediebeståndet ska vara aktuellt, brett och mångsidigt. Medierna ska även rikta sig till 
grupper med särskilda behov. Information om utbudet ska vara lätt att hitta och tillgängligt 
för alla. Biblioteken ska vara neutrala både religiöst och politiskt. För att ge bra service till 
våra användare så strävar vi ständigt att följa den tekniska utvecklingen.

Hur
• Genom att ta stor hänsyn till besökarnas inköpsförslag

• Höja personalens kompetens inom ny teknik

• Ta fram en medieplan

• Verka för att det finns ett brett utbud av böcker och andra medier som regelbundet för-
nyas och kompletteras.

Samverkan
Redan idag samverkar biblioteken med aktörer i och utanför kommunen. Vi tror att genom 
samverkan kan värdefulla och intressanta möjligheter skapas och biblioteken vara platser 
för kunskapsutbyte och lärande.

Hur
• Samverka med närkommunerna, det lokala näringslivet samt föreningslivet

• Genom fortsatt samverkan med barn- och utbildningssektorn och den sociala sektorn

• På regional nivå genom samverkan med Regionbibliotek region Jönköpings län samt i 
utvecklingsarbetet: ”Bibliotek i samverkan i Region Jönköpings län”.
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Skolbibliotek
Skolbiblioteken har en viktig funktion i skolans uppdrag. Skolbiblioteken ska bidra till sko-
lans pedagogiska utveckling och vara ett stöd för pedagogerna i deras verksamhet. Ansvarig 
personal för skolbiblioteket ska aktivt bedriva olika former av läsfrämjande verksamhet 
med mål att uppmuntra elevernas läsande och stödja dem i deras läs-, skriv- och språkut-
veckling. Huvudansvaret för att så sker har rektorn på respektive skola.

Alla elever ska ges möjlighet att ta del av bibliotekets resurser utifrån vars och ens egna 
förutsättningar. Eleverna ska ges handledning och träning i informationssökning och möj-
lighet till ett kritiskt perspektiv på informationsmängden. Skolbiblioteket ska belysa frågor 
om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Hur
Barn- och utbildningsförvaltningen

• Tillser att varje skola har en fungerande skolbiblioteksverksamhet.

Biblioteket

• Samverkar med Barn- och utbildningsförvaltningen kring skolbiblioteksverksamheten

• Verkar för att göra biblioteksfilialerna tillgängliga för barn/elever under skoltid

• Ansvarar för administrationen av biblioteksdata system.

Kompetens
Kommuninvånarna har rätt till bibliotekets utbud av medier och information oavsett när 
man besöker biblioteket. För att vi ska kunna erbjuda ett brett utbud av medier och infor-
mation krävs kompetens.

Hur
• Att biblioteken bemannas av kompetent personal

• Att personalen ges kontinuerlig möjlighet till kompetensutveckling.

Uppföljning
Denna plan är utgångspunkten för en process där biblioteksverksamheten är i ständig 
utveckling. Planen ska utvärderas och revideras inför varje ny mandatperiod. Ansvarig för 
utvärdering och uppföljning är kultur - och fritidsnämnden.

Utifrån biblioteksplanen ska biblioteken i Sävsjö kommun upprätta verksamhetsplaner som 
följs upp och utvärderas en gång om året. Ansvarig är biblioteksföreståndaren.
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