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Förord
Med en levande biblioteksplan kan kommunen utveckla biblioteksverksamheten och tydliggöra målsättningarna med biblioteken. Planen ska
peka ut riktningen för utvecklingsarbetet och vara ett stöd för beslutsfattare och bibliotekspersonal. Kommunens invånare ska i biblioteksplanen
kunna sätta sig in i vad biblioteken ska erbjuda framöver.

Anledningar till att det i bibliotekslagen 2004 infördes en paragraf att
varje kommun ska ta fram en biblioteksplan, var att utredarna såg behov
av utveckling av skolbiblioteken, att bibliotekserbjudandet till invånarna
var ojämnt fördelat och att bibliotekslagens paragraf att folkbiblioteken
ska vara till för alla inte alltid kunde följas.

Med den här första upplagan av Ystads nya biblioteksplan spelar folkbiblioteket huvudrollen. Min förhoppning är att skolorna utvecklar sin del
av biblioteksplanen under 2017. Då blir det möjligt att få en kommunal
biblioteksplan som visar på möjligheterna med ännu mer samverkan. Tillsammans når biblioteken fler. Under tiden fortsätter folkbiblioteket att
samla skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier till möten för samarbeten
som tidigare. Exempel på folkbibliotekens viktiga insatser för barn och
unga är information om Legimus, lässtimulerande bokprat samt skollovsoch fritidsaktiviteter. Folkbiblioteken är de små barnens bibliotek, därför
pågår nu ett högläsningsprojekt för all förskolepersonal i kommunen.

Lena Malmquist
Bibliotekschef
2016-09-20

Barn behöver låna många böcker i taget
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Inför invigningen av Stadsbiblioteket den 9 april 2016 hämtade bibliotekspersonalen upp Hemvärnets
Musikkår samt besökare på Stortorget i Ystad

Biblioteksplanens syfte
Enligt bibliotekslagen skall kommuner anta planer fö r biblioteksverksamheterna. Syftet ä r att ta tillvara och utveckla kommunens biblioteksresurser.

Lagen anger att alla medborgare skall ha tillgå ng till ett folkbibliotek fö r
att frä mja intresset fö r lä sning och tillgå ng till litteratur. Biblioteket skall
avgiftsfritt tillhandahå lla litteratur oavsett publiceringsform. Biblioteket
ska tillhandahå lla information, upplysning och utbildning samt kulturell
verksamhet i ö vrigt.

Biblioteksservicen skall vara tillgä nglig fö r alla och anpassad till
kommuninvå narnas behov. Enligt bibliotekslagen skall folkbiblioteken
ä gna sä rskild uppmä rksamhet å t barn och ungdomar fö r att frä mja deras
språ kutveckling och stimulera till lä sning. Sä rskild uppmä rksamhet skall
också ä gnas å t personer med funktionsnedsä ttning, nationella
minoritetsgrupper och personer med annat modersmå l ä n svenska bland
annat genom att erbjuda litteratur anpassad efter deras behov.
I 2 kap. 36 § skollagen, som bö rjade tillä mpas 1 juli 2011, stå r det att
elever i grundskola, grundsä rskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola och gymnasiesä rskola ska ha tillgå ng till skolbibliotek.
Bestä mmelsen gä ller så vä l kommunala som fristå ende skolor.
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Omvärldsbevakning för biblioteksplansarbete
Ystads bibliotek har en roll i Ystads Vision 2030:
”Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Mångfald av fritid och kultur och nyskapande aktiviteter. Företagen verkar såväl lokalt som globalt.
Här finns en god miljö för kreativa idéer. Attraktiva och havsnära boenden
i allt från den medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är
den lilla staden med de stora möjligheterna.”
Danska biblioteksforskare skriver: ”…hur biblioteket som en del av
strategisk stadsutveckling kan bidra till städer och stadsdelars image,
attraktivitet och identitet, hur biblioteket som stadsrum kan stödja
medborgarnas behov av offentliga mötesplatser och upplevelser samt hur
biblioteket genom sina relationer kan bidra till städers kreativitet och
innovation (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen, 2011).”

Folkbiblioteken har en viktig roll i Ystads kommuns övergripande mål. Genom att biblioteken erbjuder fri tillgång till litteratur och information för
alla läggs en grund för yttrandefrihet och demokrati. Biblioteken skulle i
ännu högre grad kunna bidra till att ett rikt och kvalitativt kulturliv ökar
kommunens attraktionskraft. Genom de insamlade enkätsvaren som föregick 2015 års biblioteksutredning har Ystads bibliotek fått en idébank att
ösa ur för att ge invånarna det de har behov av och önskar.
Fö rutom den allmä nna samhä llsutvecklingen inom ekonomi och politik
påverkar övergången frå n industrisamhä lle till kunskaps- och informationssamhä lle, frå n kommunikationssamhä lle till upplevelsesamhä lle
bibliotekens arbete. Globaliseringen ö kar, samhä llet gå r mot ö kad må ngkultur samtidigt som det också alltmer prä glas av individuella ö nskemå l.

Folkbiblioteken har i uppgift att vä rna demokrati och yttrandefrihet,
arbeta med lä sfrä mjande, ge alla mö jlighet att ta del av kultur, kunskap och
information på en fri och neutral mö tesplats. Det livslå nga lä randet ä r en
sjä lvklarhet, detta gä ller så vä l det formella som informella lä randet. I hela
landet minskar bibliotekens besö kssiffror och utlå ningsstatistik, alltfler
bibliotekstjä nster sker via internet. Undersö kningar visar på minskat
lä sande, samtidigt som villkoren fö r lä sning fö rä ndras. Ny teknik ger
upphov till ett nytt medieutbud med nya medievanor. Tillgå ngen till
informationsresurser kommer att bli allt viktigare i takt med att samhä llsutvecklingen blir alltmer kunskapsberoende. Biblioteken är villiga att fö lja
och mö ta upp biblioteksanvä ndarnas nya behov. Biblioteket som mö tesplats utgö r med sina samlingar, sina IT-resurser och den samlade
kompetensen hos personalen en viktig informations- och kunskapsresurs
fö r medborgarna i kommunen.

”Folkbiblioteken hamnar i den absoluta toppen både vad gäller jämförelser
av kvalitén på olika kommunala verksamheter och i rankningen av
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förtroendet för olika samhällsinstitutioner. Hela 85 procent anser
dessutom att bibliotek är viktiga för att ett modernt samhälle ska fungera.
Intressant nog gäller det även för dem som inte själva använder
biblioteken; så mycket som tre av fyra ”icke-användare” anser att
biblioteken är viktiga för samhället.” (SOM-institutets rikstä ckande
undersö kning. Materialet bearbetades av Lars Hö glund och Eva
Wahlströ m i rapporten Anvä ndningen och attityderna, 2009.)

Kulturnämndens ordförande Mårten Mårtensson invigningstalade, Stadsbiblioteket den 9 april 2016

Styrdokument och underlag
Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 vill
•
•
•
•
•
•

frä mja en likvä rdig tillgå ng till litteratur, information och kultur fö r
alla invå nare
utveckla folkbibliotekens arbete med livslå ngt lä rande och eget
skapande
utveckla folkbibliotekens lä sfrä mjande arbete
stimulera fortsatt utveckling av bibliotek till ö ppna, tillgä ngliga och
dynamiska platser och aktö rer i lokalsamhä llet
stä rka bibliotekens roll i en internationell och digital kontext
tydliggö ra och stä rka biblioteken som viktiga aktö rer i demokratioch samhä llsutvecklingen
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I Ystads kommuns Flerårsbudget 2017-2019 står följande strategiska mål:
”Starta eget utvecklingsarbete fö r att skapa en levande och ledande
biblioteksverksamhet (2016-2018)…
…Vi vill gå vidare med arbetet inom kulturen och ge uppdrag fö r att
formulera en ny biblioteksplan. Vi vill också se ö ver mö jligheten med att
ge biblioteksfilialerna ett bredare uppdrag. O� ppettiderna fö r huvudbiblioteket ska ses ö ver och samverkan med andra intressenter stä rkas…
… Fö r att kunna nå må let med en levande och ledande
biblioteksverksamhet och fö r att kunna utveckla biblioteksverksamheten i
Ystad ä r det grundlä ggande att det finns medier som invå narna har mö jlighet att lå na. Genom att erbjuda invå narna bå de tryckta bö cker och ebö cker kan Ystads bibliotek nå ut till fler grupper och på sikt ö ka utlå nen
bland kommuninvå narna.”
I Ystads kommuns Kulturstrategi från 2012 står det att kommunens
kulturverksamheter är mötesplatser där upplevelser och kunskap delas
och bidrar till ett samhälle där människors identitet stärks, utveckling
stimuleras och livskvalitet ökar. Fokusområden är samverkan,
tillgänglighet, kommunikation och mångfald.

En femårig aktivitetsplan för samverkan inom Kulturområdet har 2016
tagits fram av ledningsgruppen inför framtagande av nästa kulturstrategi.
Samverkan ska ske inom områdena kommunikation, stadsutveckling/
fysisk planering, barn och unga, integration, miljö, kultur och hälsa, digital
utveckling, normkritik/normkreativitet, samlingar/kulturarv och
kompetensutveckling.

Ystad kommuns kulturnämnd beslutade 2015-04-15 att Utredning av
Ystads biblioteks öppethållande samt programaktiviteter enligt KN §
33/2015 skulle genomföras och lämnas till kulturnämnden februari 2016.
Den färdiga utredningen heter Bättre biblioteksverksamhet till invånarna i
Ystads kommun och utgör underlag för biblioteksplanens folkbiblioteksdel.

En enkät besvarades av biblioteksbesökare på samtliga folkbibliotek.
Bibliotekschefen genomförde träffar med de fyra byalag som har ett
mindre bibliotek i sin by. Fem bibliotekarier genomförde workshop med
ungdomsfullmäktige och fick mycket material med sig om ungdomarnas
önskemål.

Bibliotekschefen förde dialog med chefer, politiker och bibliotekspersonal.
Studiebesök på meröppna bibliotek genomfördes. Bibliotekspersonalen
genomförde halva studiedagar i syfte att planera för biblioteksplan och
invånarnas framtida biblioteksbehov.
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Under bibliotekspersonalens studiedagar användes en modell över
bibliotekets roll i samhället, framtagen av danska biblioteksforskare.

(Skot-Hansen, Rasmussen, Jochumsen, 2010)

Modellen bygger på omvärldsanalys och beskriver att det moderna
samhället behöver kompetenta, kloka, engagerade, innovativa och
skapande människor, människor som också behöver ha känslan av att ingå
i ett sammanhang och att kunna ta del av andra människors erfarenheter
och perspektiv. På biblioteken kan invånaren inspireras, lära, mötas och
uttrycka sig. Bibliotekspersonalen i Ystad har dessutom använt sig av bl a
denna modell för att inreda Stadsbiblioteket efter nutida invånares behov.
Ystads kommuns pensionärsråd samt Tillgänglighetsrådet i Ystads
kommun har bjudits in till samtal och avstämning inför skrivandet av
biblioteksplan.

Revidering av Ystads kommuns biblioteksplan

Ystads kommun väljer att ha lång giltighetstid för sin biblioteksplan för att
erhålla kontinuitet för biblioteksverksamhetens utveckling.
Revidering 2019 efter valet 2018
Revidering 2023 efter valet 2022
Revidering 2027 eller skrivande av helt ny plan
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Kulturskolan Ystad framträdde med sammanlagt 90 barn vid invigningsdagarna i april 2016

FOLKBIBLIOTEK
Folkbibliotekens öppettider
Folkbiblioteken består av Stadsbiblioteket, Glemmingebro bibliotek,
Köpingebro bibliotek, Löderups bibliotek, Svarte bibliotek och Bokbussen.
Nuvarande öppettider:
• Stadsbiblioteket: måndagar-torsdagar 11-19, fredagar 11-17,
lördagar 10-14.
• Glemmingebro bibliotek: måndagar 14 -18 samt onsdagar 15 -19
(sammanlagt 8 timmar). Byalaget håller ibland biblioteket öppet, i
synnerhet i semestertid.
• Köpingebro bibliotek: tisdagar 13 -17 samt torsdagar 15 -19
(sammanlagt 8 timmar). Byalaget håller biblioteket öppet några
timmar på sommaren.
• Löderups bibliotek: måndagar 15 -19 och Bokbussen vid
Löderupsgården torsdagar 15 -15.45 (sammanlagt 4 timmar 45
minuter) (samt Byalaget på Löderups bibliotek torsdagar 17 -20,
också under sommartid)
• Svarte bibliotek: tisdagar 16 -19 samt torsdagar 14 -17 (sammanlagt 6 timmar). När Svarte byalag fick frågan 2003 ville man inte arbeta med att hålla öppet på biblioteket.
• Bokbussen: Särskild turlista för förskolorna på förmiddagarna och
allmänheten på eftermiddagarna.
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Utdrag ur
Bättre biblioteksverksamhet till invånarna i Ystads kommun - utredning av Ystads biblioteks öppethållande samt
programaktiviteter

Kulturnämnden önskar undersöka möjligheterna att utveckla de fyra
mindre biblioteken i kommunen. Fina lokaler och samlingar ska användas
mer och i invånarnas närhet. Det finns undersökningar som visar på vikten
av geografisk närhet för att service ska kunna användas. Efter fem kilometers avstånd minskar användandet med ca 50 % (källa: den nationella
SOM-undersökningen 2011).

De fyra mindre biblioteken är ojämnt öppna och bemannade dels beroende på traditioner och dels på tidigare gjorda kraftiga besparingar (framförallt 2003-2004 och även vid senare tillfällen). Bibliotekschefen föreslår
en utveckling för utjämning av villkoren. I bibliotekslagens sjätte paragraf
står: ”Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.”

Att Stadsbiblioteket öppnar 10.00 måndag till fredag är det mest önskade
alternativet i enkäten och också det som önskas muntligt till bibliotekspersonalen. Affärerna i centrum öppnar 10.00. Många vänder vid entrédörrarna mellan klockan 10 och 11.

Ett mål för Ystads bibliotek bör vara att öka biblioteksanvändandet i
kommunen. Bibliotek är den enda offentliga mötesplats som är gratis och
öppen för alla. Utlån per invånare och år i Ystads kommun låg 2014 på
6,73. Det samlade antalet besök på kommunens folkbibliotek är i snitt 350
besök per dag måndag-lördag. Bibliotekslagen säger att folkbiblioteken
ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Siffran
utlån per invånare och år liksom besökssiffran kan absolut höjas.

Vid observationer varje hel timme på Ystads Stadsbibliotek under en vecka
april 2014 framgick det att ca 23,3 % av besökarna bestod av ensamsittande män, som läste eller använde dator och mobil, något som inte syns i
utlåningsstatistiken och som visar på att bibliotek också används för andra
ändamål än lån av medier. Motsvarande användning för kvinnor låg på ca
11,1 %. Totalt var det 34,4 % som satt ner och sysselsatte sig ensamma.
(I en undersökning på Stadsbiblioteket i Malmö 2008, kunde man konstatera att endast var tredje besökare lånade något med sig hem.) 6,4 %
vände sig till personal för att ställa frågor eller låna och 5,2 % klarade sig
på egen hand vid låneautomaten. 36, 8 % stod eller gick för att t ex leta
bok, för att finna en studieplats eller för att ta en kopp kaffe. 17, 2 %
använde biblioteket i grupp, satt ner och samtalade eller grupparbetade.
Sammanlagt 752 aktiviteter ingår i observationerna.
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Folkbibliotek är ett starkt varumärke, som invånarna sätter högt. Men bibliotekschefen anser att biblioteksanvändandet i Ystads kommun skulle
vara mycket högre med bättre tillgänglighet i form av utökade öppettider
och fler bokbussturer.

Idag är personaltiden lika viktig som boksamlingen. I enkätens skriftliga
del blir det tydligt att bibliotekens användare har önskan och behov att få
vägledning av bibliotekspersonal. Av alla svar på frågan ”Vem vill du träffa
på biblioteken?” var det 24 som skrev om författarbesök, inte helt oväntat.
Hela 55 svar handlade om vikten av möten med bibliotekspersonal! Det
måste beaktas att personaltid är lika viktig som samlingarna. Det behövs
guidning i floderna av information, litteratur och program. Den kunniga
och pedagogiska bibliotekarien behövs mer än någonsin.

När öppettiderna ökas finns det risk att det blir mindre tid kvar för uppsökande och pedagogisk verksamhet såsom Boken kommer-låntagare och
för äldreboenden, BVC-besök, sagostunder, skapande skola, arbete för prioriterade grupper som t ex dyslektiker och personer med annat modersmål än svenska, bokprat till skolklasser, fritidshem och förskolor, aktiviteter med bokbussen, samarbete med skol- och lärarbibliotekarier, programverksamhet och arrangemang där besökarna är kreativa. Klasser och
förskolegrupper kan komma innan biblioteket öppnar för att träffa barnbibliotekarie. Kriminalvården har sin fasta biblioteksservice, som inte får
påverkas, eftersom man har avtal med oss. Bibliotekspersonalen skulle
vilja arbeta med kulturgarantin för alla åldrar.

Ystads biblioteks personal augusti 2016
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Utvecklingslinjer för folkbiblioteken i Ystads kommun
• Ystads bibliotek ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och och fri
åsiktsbildning. Ystads bibliotek ska främja litteraturens ställning
och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas
tillgänglig för alla.

• Högläsningsprojekt för alla anställda inom förskolan i Ystads
kommun, 2015-2018, Möt bokfantasin tillsammans varje dag, med
stöd från Kulturrådet.

• Förstärkt öppethållande på Stadsbiblioteket med en timme från
10.00 måndagar-fredagar som första prioritering. Mer personaltid
och utökad mediebudget krävs. För en levande och ledande
biblioteksverksamhet är det grundläggande att det finns medier,
både e-böcker och tryckta böcker, att boktipsa om. Stadsbiblioteket
fortsätter att öppna före gängse öppettid för förskole- och skolpersonal med barn och unga, som vill komma i grupp för att låna.

• Ökad tillgänglighet med utlåningsautomater på de mindre
biblioteken för att det ska bli enklare för t ex förskolor att låna
böcker. Låntagarnas integritet och rätt till sekretesskyddade lån
stärks genom möjligheten att själv låna och återlämna.

• Öppet bibliotek i Köpingebro måndag-fredag16-22, lördag och
söndag 8.00-22.00. Registrerad låntagare kan gå in med lånekort.
Biblioteket fortsätter att vara bemannat tisdagar 13-17 och
torsdagar 15-19 utom vid semester och sjukdom. Därutöver krävs
personaltid för inköp och skötsel av bibliotekets samlingar.

• Utökat öppethållande med bibliotekarie på de fyra mindre
biblioteken en vardag t ex 8.30-11.30 för framförallt förskolor samt
förmiddagsmys och sagostund för föräldrar som är hemma med
barn 0-6 år. Folkbibliotek har extra ansvar för läsinspiration till de
små barnen, som inte omfattas av skollagens krav på bibliotek.
Äldre och andra som är hemma dagtid har nytta och glädje av
förmiddagsöppet.

• Öppet bibliotek i Glemmingebro, Löderup och Svarte med samma
villkor som i Köpingebro.
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Bokcirkel på Köpingebro bibliotek

Pappa och barn läser i Gröna hyllan.

• Budget för läsaktiviteter på Stadsbiblioteket och de fyra mindre
biblioteken. Idag räcker det inte med öppettider och en samling
böcker utan det behövs också engagerad personal, arrangemang och
läsinspiration med utgångspunkt i samlingarna för att ett bibliotek
ska fungera som ett kultur- och litteraturhus. Enligt lagen ska
bibliotek ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga, likaså åt
personer med funktionsnedsättning. En annan prioriterad grupp är
personer med annat modersmål än svenska och nationella
minoriteter. En programbudget krävs för att Stadsbiblioteket, de
mindre biblioteken och Bokbussen ska planera och erbjuda
program och läsinspirerande aktiviteter av god kvalitet. Det ska
finnas utrymme i budget för marknadsföring.

• Förstärkt erbjudande av digitalt utbud och tryckta medier. Ystads
bibliotek har erhållit medel från Region Skåne till ett
medieplaneringsprojekt, som pågår 2016 – 2017 för sydöstra
Skånes bibliotekskatalog. Utredning om alla medier, inklusive eböcker och databaser, ingår i projektet. Biblioteken i Simrishamn,
Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad kan genom projektet underlätta
arbetet med medier och åstadkomma förstärkning av medier och
efterfrågad verksamhet.
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Bokbussen besöker Stortorget i Ystad

• Bokbussen ska köra också under sommaren för att inspirera till
läsning och fler berättelser. Sommartid kan bussen söka upp
invånarna, sommarboende och kommunens gäster vid stränder, vid
Nybrostrandsbadet, vid järnvägsstationen och i centrum.

• Utveckla Stadsbibliotekets utemiljö bl a med en scen vid amfiteatern
och knyta samman biblioteket med Åvallastråket för att flytta ut
läsinspiration utomhus.
• Förstärkt öppethållande på Stadsbiblioteket med ytterligare
öppethållande lördagar samt söndagsöppet. På sikt kan det bli
kvällsöppet och meröppet också på Stadsbiblioteket.

Utvärdering av Ystads biblioteksplan för folkbibliotek
Uppföljning och utvärdering ska göras en gång per år och det är bibliotekschefen som tar ansvar för den. Vid behov involveras förvaltningschef,
kulturchef och kulturnämnden. Revidering görs vid behov.
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SKOLBIBLIOTEK
Utdrag ur
Mer om skolbibliotek, juridisk vägledning, Skolverket,
juni 2015
• Skolbiblioteken ä r en del av det allmä nna biblioteksvä sendet.

• Eleverna i grundskolan, grundsä rskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesä rskolan ska ha tillgå ng till
skolbibliotek. Detta regleras i skollagen och bibliotekslagen.

• Kravet på att elever ska ha tillgå ng till skolbibliotek gä ller fö r så vä l
offentliga som fristå ende skolor.

Det finns bestämmelser i bibliotekslagen som omfattar skolbibliotek. Där
framgår att bibliotek ska verka för det demokratiska samhällets utveckling
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vidare
framgår att litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning,
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt ska främjas.

I skollagen finns ingen definition av begreppet skolbibliotek, men i
förarbetena till lagen förklaras att man vanligtvis brukar avse ”en
gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.”

Skolinspektionen har förtydligat att skolbibliotekets innehåll ska vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till
läsning.

Det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen anordnas så att
eleverna har tillgång till skolbibliotek. Även rektorn har dock ett ansvar för
detta. Av läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskola, sameskolan samt fritidshemmet framgår att rektorn har ett
särskilt ansvar för skolans arbetsmiljö. Den ska ”utformas så att eleverna
får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för
att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t ex bibliotek, datorer och
andra hjälpmedel.” Enligt läroplan för gymnasieskolan har rektorn ett
särskilt ansvar för att ”utbildningen utformas så att eleverna, för att själva
kunna söka och utveckla kunskaper, får tillgång till handledning och
läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig
utbildning, bl a bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel.”
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Fortsatt utveckling av skolbiblioteken i Ystads kommun
I februari 2015 gav Barn- och Utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utveckla skolbiblioteken i Ystads kommun (Diarienr. 2015/35):

”Skolbibliotek är en gemensam och ordnad resurs av medier och information och bör ses som en pedagogisk resurs till elever och lärare. Nya bestämmelser om skolbibliotek trädde i kraft 1 juli 2011 med den nya skollagens 2 kap. 36 § (2010:800). Skolbiblioteket ingår i skolans pedagogiska
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande och hjälpa dem till att
nå de uppsatta målen.

Lagen säger att alla elever, oavsett om de går i en kommunal eller fristående skola, ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen omfattar så
väl grundskolor och motsvarande skolformer som gymnasie- och gymnasiesärskolor.

I Ystads kommun har högstadieskolorna Norreport och Västervång bra
fungerande skolbibliotek. Skolbibliotek finns inte på alla låg- och mellanstadieskolorna i Ystads kommun men har ett nära samarbete med Stadsbiblioteket.”
Hösten 2015 återkopplade förvaltningschefen till Barn- och Utbildningsnämnden och man var överens om att avvakta Kulturnämndens biblioteksplan.

Ystad Gymnasium ingår i Ystads kommun sedan 2016-01-01. Där finns
också ett skolbibliotek.

Mårten Melin, författare, besökte Stadsbiblioteket för att inspirera Ystads kommuns samtliga elever i
årskurs 6 till eget skrivande februari 2016
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Källförteckning
Aktivitetsplan för samverkan inom Kulturområdet, Ystads kommun, 2016
Bibliotekslagen (2013:801)

Biblioteksplan 2.0, Kungliga biblioteket, Dnr 232-KB 924-2013

Bättre biblioteksverksamhet till invånarna i Ystads kommun, utredning om
Ystads kommuns biblioteksverksamhet, Lena Malmquist, januari 2016

Folkebiblioteket som forvandlinsrum. Perspektiver på folkebiblioteket i
kultur- og medielandskabet. red. Emerek, Leif, Rasmussen Hvenegaard,
Casper och Skot-Hansen, Dorte. Kö penhamn: Danmarks Biblioteksforening
og Danmarks Biblioteksskole 2006
Kulturstrategi för Ystads kommun, reviderad 2012

Mer om skolbibliotek – Juridisk vägledning Skolverket, juni 2015

Regional kulturplan för Skåne 2016-2019
Skollagen (2010:800) 2 kap, 36 §

SOM-institutets rikstä ckande undersö kning. Materialet bearbetades av Lars
Hö glund och Eva Wahlströ m i rapporten Anvä ndningen och attityderna,
2009.
Ystads kommuns FLERÅRSPLAN 2017 - 2019

Responsiv webbplats för biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad från 2015
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Bibliotekarie samtalar om böcker med flickor i rummet Hörnan på Stadsbiblioteket

Bibliotekarie bjuder in till Talbokscafé
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Bibliotekslagen (2 § SFS 2013:801)

Bilaga 1

1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av:
•
•
•
•
•
•

1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning
samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga
om vissa skolor, enskilda.
•
•

•
•
•
•

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen
(2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de
kommuner som inte ingår i ett landsting.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar
den som enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning.
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5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat
modersmål än svenska.

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet
och kvalitet.

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat
sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska
bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är
verksamma i länet.
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och
högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek
ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till
utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det
finnas en eller flera lånecentraler.

14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet
samverka.
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15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa
litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för
folk- eller skolbibliotek.

16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folkeller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick
över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och
kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och
hur de används.

Café Språka på Stadsbiblioteket varje vecka från och med september 2015
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