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1. Bakgrund och syfte
1.1 Inledning
Enligt bibliotekslagen 17 § ska alla kommuner anta biblioteksplaner (Bibliotekslagen
2013:801). Planen är ett politiskt förankrat redskap som anger inriktningen för vår verksamhet
under perioden och som ska ta till vara våra befintliga resurser, skapa beredskap för framtiden
och stimulera till utveckling. Biblioteksplanen för Kalix bibliotek beskriver hur biblioteket är
en del av kommunens vision om Kalix som ett lugnt och tryggt samhälle för alla med närhet
till natur, kultur och friluftsliv (Kalix kommun). Genom att erbjuda medier av olika slag som
inspirerar till läsning och som tillhandahåller information ska biblioteket bidra till de
kommunövergripande målen om ett attraktivt, jämställt och hållbart Kalix. Biblioteksplanen
ersätter den tidigare planen gällande 2017-2019.
Kalix bibliotek ingår i Fritids- och kulturförvaltningen och består av ett huvudbibliotek och
två skolbibliotek. Huvudbiblioteket har idag öppet 40 timmar/vecka. Personalen på
huvudbiblioteket består av 2,5 bibliotekarier och 1,5 biblioteksassistenter. Huvudbiblioteket
är centralt beläget i Folkets hus entréplan. I anslutning till biblioteket ligger också
kommunens konsthall.
Kalix bibliotek erbjuder besökarna olika typer av medier: tryckta böcker, ljudböcker,
talböcker, e-medier, tidningar och tidskrifter. Här finns också uppkopplade datorer att låna
med möjlighet att bland annat göra utskrifter. I biblioteket finns många slags sittplatser för
besökarna och på bibliotekstorget har vi olika utställningar. Det kan röra sig om externa
utställningar, exempelvis vandringsutställningar, våra egna bokutställningar samt kreativa
Kalixbor som ställer ut sina alster.
Några nyckeltal hämtade från den inrapporterade statistiken till Kungliga biblioteket 2018:
Ort

Utlån

Utlån/
inv.

Kalix
Gällivare
Haparanda
Kiruna
Övertorneå

61 520
99 435
54 131
31 412
114 399

3,8
5,6
5,5
5,0
7,1

Medieanslag Personal Årsverk/
1000
inv.
485 000
4,0
0,25
796 656
8,0
0,45
414 052
6,0
0,61
975 000
10,95
0,48
333 400
3,17
0,72

Besökare Öppettider
66 973
39 957
78 352
101 478
38 511

42 t./v.
32 t./v.
37 t./v.
44 t./v.
35 t./v.

Vid en jämförelse med andra bibliotek i Norrbotten kan konstateras att Kalix bibliotek har
lägst antal årsverken per 1000 invånare av samtliga bibliotek i Norrbotten, något som speglas
i antal utlån per invånare. Det är en utmaning att med knappa resurser ge Kalixborna samma
service och utbud som andra bibliotek med större resurser ger. För att möta denna utmaning
krävs en personalförstärkning i form av två heltidstjänster och en budgetförstärkning med
500 000 till driftskostnader. I undersökningen Framgångsrik biblioteksverksamhet framhåller
Svensk biblioteksförening två faktorer som påverkar antal utlån: personaltätheten och inflödet
av nya böcker (Svensk biblioteksförening, 2012). Siffrorna ovan talar sitt tydliga språk, ju
mer resurser biblioteken får desto mer blir de använda.
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1.2 Styrdokument
Verksamheten vid Kalix bibliotek förhåller sig till ett antal styrdokument: övergripande,
regionala och lokala styrdokument.
Övergripande styrdokument











Bibliotekslagen (2013:801)
Bibliotekslagen ligger till grund för Kalix biblioteks biblioteksplan. Här slås fast att
alla kommuner ska ha folkbibliotek som ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bibliotekslagen urskiljer
några prioriterade grupper: personer med funktionsvariationer, de nationella
minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Även barn och
ungdomar är en grupp folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt.
Skollagen (2010:800)
Skollagen styr framförallt skolbibliotekens verksamhet. Enligt skollagen ska alla
elever ha tillgång till skolbibliotek (2 kap. 36§).
Demokratins skattkammare: förslag till en nationell biblioteksstrategi (2019)
På uppdrag av regeringen har Kungliga biblioteket tagit fram ett förslag till att stärka
och utveckla det svenska biblioteksväsendet. Utredarna föreslår långsiktiga mål och
strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom biblioteksområdet.
Barnkonventionen
Lagen (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i
kraft den 1 januari 2020.
Agenda 2030
Förenta Nationernas 17 globala mål för en hållbar utveckling.
Minoritetslagen
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Regionala styrdokument




Regional biblioteksplan 2018-2021
Den regionala biblioteksplanen utgiven av Regionbiblioteket omfattar den regionala
biblioteksverksamheten i Norrbotten, som Kalix bibliotek är en del av.
Regional läsfrämjandeplan 2020-2022
För ett levande läsande län. Demokrati – Bibliotek – Läsning.

Lokala styrdokument





Kultur för framtiden : Kalix kommuns kulturplan 2017-2019
Fritids- och kulturförvaltningens kulturplan antagen av kommunfullmäktige 2017-0401, § 17.
Kalix kommun politiskt fattade vision och mål
Kalix kommuns riktlinjer för minoriteter och minoritetsspråk
Dessa riktlinjer kommer att tas i Kommunfullmäktige under 2020.
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1.3 Biblioteken i Norrbotten
Biblioteken i Norrbotten är en självklar och naturlig del av alla människors liv och vardag. Vi
bidrar på så sätt till att göra Norrbotten till en mer upplevelserik plats att leva på (Region
Norrbotten).
Kalix bibliotek ingår i Biblioteken i Norrbotten, BiN, ett samarbete mellan folkbiblioteken i
de 14 kommunerna i Norrbotten och Regionbiblioteket. Samarbetet består av ett gemensamt
regelverk, biblioteksdatasystem, katalog och webbportalen Bibblo.se för digitala
bibliotekstjänster. Tillsammans med Regionbiblioteket driver och utvecklar folkbiblioteken
även webbplatsen Polarbibblo.se som vänder sig till barn. Den gemensamma katalogen gör att
länets invånare har tillgång till över en miljon pappersböcker, ljudböcker, e-medier och andra
medier. I det gemensamma transportsystemet cirkulerar medier mellan kommunerna i länet
varje vecka året om och devisen ”Låna här, lämna där” innebär att norrbottningarna kan låna
och återlämna vid valfritt folkbibliotek i Norrbotten. Arbetsgrupper med personal från
folkbiblioteken och Regionbiblioteket arbetar utifrån uppdragsmål fastställda av
bibliotekscheferna. Strategiska dokument som regional läsfrämjandeplan, mediepolicy och
kommunikationsplan finns framtagna. Biblioteken i länet genomför gemensamma kampanjer
och aktiviteter, bl.a. i samband med Läslovet (Region Norrbotten).

2. Kalix biblioteks mål för perioden
2.1 Samverkan
I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka (Bibliotekslag
2013:801).
Att alla människor har tillgång till bibliotek är viktigt och något som ligger till grund för
bibliotekens legitimitet. Tillgängligheten till bibliotekens innehåll, tjänster och lokaler ska
vara god och jämlik och bibliotekens innehåll ska vara varierat så att det passar alla och så att
alla ska kunna få tillgång till olika typer av medier. Detta kan, enligt den nationella
biblioteksstrategin (Fichtelius, Persson & Enarson, 2019), uppnås via samarbete mellan
biblioteken, samordnade system och gemensamt ägande av resurser.
Tanken med samarbetet inom organisationen BiN är just att det ska leda till förbättrade
tjänster och utbud och till en mer likvärdig tillgång till bibliotek i regionen.
Bibliotekspersonalens samlade kompetens kommer i och med samarbetet hela länet till godo
(Region Norrbotten).
Kalix bibliotek ska under perioden:




Fortsätta att vara en del av BiN enligt pågående avtal.
Arbeta för att personal från Kalix bibliotek ska ha möjlighet att delta i någon av BiN:s
arbetsgrupper.
Samverka med andra kommunala verksamheter samt med övriga aktörer för att bredda
bibliotekets utbud av aktiviteter. Det kan exempelvis röra sig om studieförbund,
föreningar, privatpersoner och företagare.

4

Barn och unga




Fortsätta samarbetet med Barnhälsovården (BHV) och Familjecentralen för främjande
av barns språkutveckling samt för barns och vårdnadshavares tidiga möte med
biblioteket.
Delta i länsgemensamma kampanjer som riktar sig till barn och ungdomar.

2.2 Kvalitetsarbete
Enligt bibliotekslagen 6§ ska Kalix biblioteks utbud av medier och tjänster präglas av
allsidighet och kvalitet (Bibliotekslag 2013:801). Kungliga biblioteket (KB) har tillsammans
med regionbiblioteken i uppdrag att följa upp hur de regionala och lokala biblioteksplanerna
utformas. Vi rapporterar också varje år in detaljerad statistik till KB som sen sammanställer
statistiken för Sveriges bibliotek.
På biblioteket i Kalix arbetar vi ständigt för att höja kvaliteten i verksamheten, till exempel
vad det gäller utbud, tillgänglighet och digital kompetens. I sammanhanget finns också vissa
styrdokument som vi har att förhålla oss till.
Ett av dessa är Agenda 2030. Några av de globala mål som tas upp här kan biblioteken, enligt
den nationella biblioteksstrategin, bidra till att uppfylla: god utbildning för alla, minskad
ojämlikhet, fredliga och inkluderande samhällen, hållbara städer och samhällen, minskad
produktion och konsumtion (Fichtelius, Persson & Enarson, 2019).
Ett annat styrdokument som berör kvaliteten i verksamheten är barnkonventionen (Lagen om
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 2018:1197). Fr.o.m. 2020-01-01 är
barnkonventionen införlivad i svensk lag. Utifrån detta konstaterar man i den nationella
biblioteksstrategin att biblioteken ska vara en välkomnande, trygg och inspirerande plats. Alla
barn ska bemötas med respekt och deras frågor och svar ska beaktas (Fichtelius, Persson &
Enarson, 2019). I barnkonventionen § 31 understryker man barnets rätt till vila och fritid, till
lek och rekreation samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Vidare betonas
att barn ska ges lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Med utgångspunkt i
barnkonventionen och som ett led i att höja kvaliteten på barnverksamheten vid Kalix
bibliotek har biblioteket under 2019 startat upp ett skaparrum där barnens kreativa förmågor
kan utvecklas, både i grupp under handledning och på egen hand. För detta har biblioteket fått
projektmedel från Kulturrådet inom satsningen ”Stärkta bibliotek”. Sedan tidigare har vi även
ett välbesökt barnrum för de yngsta biblioteksbesökarna, som inbjuder till läsning, lek och
fantasi.
Bibliotekens tillgänglighet är en annan väsentlig kvalitetsfaktor och att kunna erbjuda utökade
och anpassade öppettider är viktigt för att kunna öka användningen av biblioteken. Meröppna
bibliotek där man erbjuder besökarna möjlighet att använda biblioteket utanför de bemannade
öppettiderna är ett sätt att tillgodose detta behov. Kalix bibliotek har fått medel tilldelade för
att under 2020 införa meröppet bibliotek. I den nationella biblioteksstrategin understryks
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dock: ”Satsning på meröppna bibliotek bör vara en offensiv åtgärd, och inte ersätta
bemannade bibliotek i besparingssyfte.” (Fichtelius, Persson & Enarson, 2019).
Kalix bibliotek ska under perioden:






Garantera fri och jämlik tillgång till olika slags information.
Med besökarnas behov i fokus arbeta med ett vänligt och respektfullt bemötande. Vi
deltar under 2020 i Kalix kommuns satsning på arbetet med värdegrundsfrågor.
Arbeta för ett meröppet bibliotek med öppethållande utöver de bemannade
öppettiderna.
Arbeta med kompetensutveckling hos personalen, exempelvis inom det digitala
området.
Utvärdera arbetet med hjälp av statistik.

Barn och unga:




Arbeta med att utveckla bibliotekets skaparrum Pysselboa för digitalt och analogt
skapande. Vi ska fortsätta att erbjuda aktiviteter en helg i månaden samt under alla
skollov.
Arbeta utifrån Barnkonventionen.

2.3 Det digitala biblioteket
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Litteratur ska finnas tillgänglig i olika former och
utbud och tjänster ska utgå ifrån människors egna behov och förutsättningar. Folkbiblioteken
har ett särskilt uppdrag att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet (Bibliotekslag 2013:801).
Biblioteken ska också spela en stor roll för att överbrygga de digitala klyftorna genom att de
som inte har tillgång på annat vis ska få tillgång till datorer och annan digital utrustning på
biblioteken. Biblioteken blir därmed samhällets väg till allas möjlighet att bli del i det digitala
samhället (Fichtelius, Persson & Enarson, 2019).
Kungliga bibliotekets satsning Digitalt först med användaren i fokus är ett nationellt digitalt
kompetenslyft för bibliotekspersonal. Lärplattformen Digiteket, en central del i satsningen,
ska ge biblioteken verktyg att möta de behov som användarna har.
Den nationella biblioteksstrategin fastslår att biblioteken behöver utveckla metoder för att nå
dem som idag inte känner till vad biblioteken har att erbjuda eller av praktiska skäl är
förhindrade att använda bibliotek. Ökad digitalisering av tjänster och utbud är en väg mot
ökad tillgänglighet (Fichtelius, Persson & Enarson, 2019).
Kalix bibliotek ska under perioden:



Erbjuda medier i olika format som är tillgängliga digitalt dygnet runt via webbplatsen
Bibblo.se.
Arbeta med MIK, medie- och informationskunnighet, för att stärka medborgarnas
digitala delaktighet.
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Tillhandahålla datorer och läsplattor med internetuppkoppling och annan digital
utrustning samt tillgång till wifi utan kostnad.
Kontinuerligt utveckla personalens digitala kompetens för att möta samhällets
efterfrågan på digitala tjänster, bland annat genom Digiteket.
Marknadsföra biblioteket och dess utbud via olika kanaler som sociala medier och
webbplatsen Bibblo.se.

Barn och unga



Erbjuda datorer och läsplattor enbart avsedda för barn och unga, bland annat för att ge
tillgång till Polarbibblo.se.
Utveckla arbetet med digitalt skapande genom att exempelvis använda 3D-skrivare
och 3D-pennor.

2.4 Läs- och litteraturfrämjande
Att alla människor kan läsa och förstå det de läser är en demokratifråga. De språkfärdigheter
och insikter som läsningen ger skapar förutsättningar för ett aktivt deltagande i det
demokratiska samhället (Fichtelius, Persson & Enarson, 2019).
Biblioteken i Norrbotten har en läsfrämjandeplan som utgår ifrån bibliotekslagen och Statens
kulturråds handlingsprogram för läsfrämjande. Syftet med planen är att öka kunskapen om
läsningens betydelse för människors utveckling och delaktighet i samhällslivet. Målet är att
bidra till ett ökat intresse för läsning bland invånarna. Barn och ungas språkutveckling och
lust till läsning är av särskild betydelse, liksom de prioriterade grupperna enligt
bibliotekslagen (Region Norrbotten).
Kalix bibliotek ska värna litteraturens konstnärliga värde och särskilt uppmuntra människors
fria läsning. Det är viktigt att framhålla läsningens betydelse för hälsa och livskvalitet
(Fichtelius, Persson & Enarson, 2019).
Kalix bibliotek ska under perioden:




Bidra till ett ökat intresse för läsning bland invånarna genom att erbjuda ett
medieutbud som speglar människors intressen och behov.
Erbjuda en allsidig programverksamhet, till exempel i form av föreläsningar,
författarbesök, läslustcaféer samt digitala caféer där vi informerar om e-medier.
Locka till läsning genom en inbjudande miljö och skyltning.

Barn och unga






På olika sätt tillgängliggöra bibliotekets resurser för barn och unga, samt för vuxna
som har en relation till målgruppen.
Erbjuda olika arrangemang som riktar sig till barn samt förse skolor och förskolor med
litteratur, exempelvis i form av boklådor. Ett axplock ur vår verksamhet är boklek,
sagostunder, 1-årskalas, 4-årskalas, sångstunder och barnföreställningar.
Synliggöra Polarbibblo.se, en webbplats som stimulerar och stödjer barns läsande och
skrivande.
Fokusera på bibliotekets roll för barn och ungas fria läsning, bland annat genom
Sommarboken och Läslovet.
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2.5 Mångfald
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken vara öppna och tillgängliga för alla. Det innebär att
arbetet med personer med funktionsvariationer, de nationella minoriteterna och urfolket
samerna samt personer med annat modersmål än svenska är prioriterat (Bibliotekslagen
2013:801). Den nationella biblioteksstrategin understryker också att allas rätt att ta del av
bibliotekets resurser är en demokratifråga (Fichtelius, Persson & Enarson, 2019).
Utifrån bibliotekslagen är det således viktigt att biblioteket gör det möjligt för de som har en
funktionsvariation att kunna använda biblioteket på samma villkor som andra. Detta måste
beaktas genom bemötande och genom att göra medier, lokaler och resurser tillgängliga för
alla (Fichtelius, Persson & Enarson, 2019).
Kalix kommun är förvaltningsområde för minoritetsspråken finska och meänkieli och hänsyn
till detta tas med i planeringen av bibliotekets verksamhet.
I Kalix kommun bor idag många människor med annat modersmål än svenska och denna
grupp ska biblioteket också prioritera. Under perioden 2019-10-01 – 2020-08-31 har Kalix
bibliotek med stöd av projektpengar från Statens kulturråd inom satsningen ”Stärkta
bibliotek” haft möjlighet att anställa en integrationsbibliotekarie som arbetar med inköp av
medier på mångspråk och aktiviteter för de grupper som inte har svenska som modersmål.
Inom ramen för projektet har vi välbesökta språkcaféer tillsammans med Röda Korset samt
har påbörjat ett samarbete med SFI.

Kalix bibliotek ska under perioden:






Möjliggöra för människor med funktionvariationer att på samma villkor som andra få
tillgång till bibliotekets medier och lokaler.
Informera om och erbjuda talböcker via MTM (Myndigheten för tillgängliga medier)
samt tillhandahålla böcker med stor stil och lättläst litteratur.
Erbjuda litteratur, aktiviteter, tjänster och information på minoritetsspråken.
Samverka med kommunens minoritetssamordnare för finska och meänkieli.
För personer med annat modersmål än svenska erbjuda litteratur, aktiviteter, tjänster
och information på de språk som efterfrågas.

Barn och unga:
 Särskild hänsyn skall tas till behoven hos barn och ungdomar som tillhör de
prioriterade grupperna utifrån bibliotekslagen.
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3. Skolbiblioteken
I Sverige är skolbibliotekens verksamhet lagstadgad. Både skollagen och bibliotekslagen
fastslår att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Bibliotekslagen säger i 4 § att särskild
uppmärksamhet ska ägnas åt personer med funktionsvariationer så att alla elever, oavsett
behov och förutsättningar, ska kunna ta del av information. Skolbiblioteken ska också, enligt
5 §, ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och åt personer med annat
modersmål än svenska. På internationell nivå finns IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek och
UNESCO:s skolbiblioteksmanifest.
I och med att läroplanerna Lgr11 och Gy11 reviderades hösten 2017 kan man läsa att
”skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”. Det framgår också att skolbiblioteket
har en pedagogisk uppgift när det kommer till att stärka elevers kunskaper i exempelvis
informationssökning och källkritik. Dessutom har rektors ansvar för
skolbiblioteksverksamheten förtydligats (Skolverket, 2011).
Syftet med skolbibliotekets verksamhet är att inspirera elevernas läslust och erbjuda
möjligheter till läsupplevelser samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka och
värdera information. För att infria detta krävs ett gott samarbete mellan bibliotekspersonal,
lärare och skolledare.
Kalix kommun har två bemannade skolbibliotek, Manhemsskolans och Furuhedsskolans
bibliotek. Manhemsskolan är en högstadieskola och Furuhedsskolan en gymnasieskola.
Skolbiblioteken bemannas av 0,5 bibliotekarie vardera och har öppet cirka 20 timmar per
vecka. Utbildningsnämnden är huvudman för skolbiblioteken som drivs i samverkan mellan
Utbildningsförvaltningen och Fritids- och kulturförvaltningen. Personal- och medieansvar
ligger under Fritids- och kulturförvaltningen medan övrig budget ligger under
Utbildningsförvaltningen.
Några nyckeltal från 2019:
Bibliotek
Furuhed
Manhem

Utlån
2770
887

Utlån/elev
4,5
2,0

Medieanslag
220 000
80 000

Besökare
8781
6226

Besök/dag
64
45
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