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Biblioteksplan 2017-2020
1. Vad styr Kungsbacka kommuns
biblioteksverksamhet?
Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen
(SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin
biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den verksamhet som
kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur
Kungsbacka kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett
kommunövergripande styrdokument.
Biblioteksplanen ska utifrån bibliotekslagen och skollagen samt med stöd
från ytterligare styrdokument som läroplaner, barnkonvention och lokala
planer ge stöd och fungera som styrdokument och ramverk åt den
kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning under åren
2017-2020. Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för
Kultur & Turism (ansvar folkbiblioteken), Gymnasie & Vuxenutbildning
(ansvar Gymnasiebiblioteken), Förskola & Grundskola (ansvar för- och
grundskolebibliotek) samt Vård & Omsorg.
De lagar som styr biblioteken är bibliotekslagen (2013:801) och skollagen
(2010:800).

2. Uppföljning, verksamhetsmål och revidering
Kommunfullmäktige har delegerat framtagandet av planen till nämnden för
Kultur & Turism. Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för
sig att årligen arbeta fram verksamhetsmål och genomförandeplaner utifrån
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biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i
respektive förvaltnings delårs- och årsrapport.
En utvärdering och revidering av denna plan ska ske under 2020. Revidering
bör också göras vid större förändringar som påverkar
biblioteksverksamheten.
Revidering kan också ske i de fall biblioteksverksamheter på egen hand
initierar en större förändring.

3. Bibliotekens uppdrag
3.1 Verka för det demokratiska samhällets utveckling
Biblioteken i Kungsbacka ska:
•
•
•
•
•

ge möjlighet till utveckling av det demokratiska samhället
ge möjlighet till utveckling av medborgerligt och samhälleligt ansvar
bidra till vars och ens rätt till fri åsiktsbildning och yttrandefrihet
fungera som neutrala mötesplatser
ge hjälp till att söka, ta emot och sprida information och idéer

3.2 Tillgänglighet
Biblioteken i Kungsbacka ska:
• ge kvalitativ och jämlik service
• tillgängliggöra information för alla
• vara öppna och tillgängliga utifrån varje användares behov och
förutsättningar
• lägga särskilt fokus på prioriterade grupper
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3.3 Främja litteratur, bildning, kulturell verksamhet,
språkutveckling och läsning
Biblioteken i Kungsbacka ska:
• ge möjlighet till livslångt lärande utifrån samhälls- och personbehov
• vara det givna navet för informations- och litteraturförmedling,
läsinspiration och läsfrämjande
• ge möjlighet till förkovran, utveckling, flykt och möten
• erbjuda en kvalitativ och jämlik informations- och litteraturförmedling

3.4 Öka kunskapen kring informationsteknik
Biblioteken i Kungsbacka ska:
• erbjuda verksamhet anpassad utifrån den digitala samhällsutvecklingen
• bidra till att fler känner sig trygga och delaktiga i det moderna digitala
samhället
• bidra till att den digitala kunskapen ökar
• bidra till att användandet av informationsteknik ökar
• erbjuda digitala kulturaktiviteter
• ge möjlighet till livslångt lärande utifrån samhälls- och användarbehov

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12 § 201, KS/2016:652
Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
www.kungsbacka.se

