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Sammanfattning 
 
Håbo kommuns biblioteksplan är politiskt beslutad och beskriver visioner och mål för 
verksamheten. Planen bygger på Bibliotekslagen, Skollagen och internationella riktlinjer. 
Utgångspunkten för biblioteksplanen är kommunfullmäktiges tre mål för perioden 2012-
2014. Biblioteksplanen är framtagen i nära samarbete med medborgargrupper, 
bibliotekspersonal, kommunpolitiker och Länsbibliotek Gävleborg Uppsala. 
 
Biblioteksplanen omfattar både folkbibliotek och skolbibliotek. Skolnämnden ansvarar för 
skolbiblioteken på grundskolan medan Bildningsnämnden ansvarar för det integrerade 
folk-och gymnasiebiblioteket. Båda nämnderna ansvarar för att verksamheterna 
samverkar. 
 
För att få kännedom om håbobornas önskemål och behov genomfördes i samarbete med 
Länsbibliotek Gävleborg Uppsala intervjuer med fokusgrupper under våren 2011. 
En workshop och föreläsning med bibliotekspersonal och politiker har också genomförts. 
Biblioteksplanen omfattar perioden 2012-2015 och ska revideras 2015.  
 
Biblioteksplanen innehåller en vision och 4 mål för perioden 2012-2015. Planen 
innehåller även bakgrundsinformation om Håbo kommun och Håbo bibliotek samt de 
lagar och riktlinjer som styr biblioteksverksamheten. 
 
Visionen bygger på följande värden: demokrati, delaktighet och tillgänglighet. 
Följande mål ska vi ha uppnått 2015: 
 

Ambition 2015 

1. Håbo bibliotek ska vara en mötesplats för demokrati och delaktighet. 

 
2. Håboborna ska ha tillgång till bibliotekets utbud och tjänster. 

 
3. Håbobornas behov av litteratur, kulturupplevelser, information och vägledning ska 

tillgodoses. 

 
4. Håbo bibliotek ska stimulera barn- och ungas språk, läs-och kunskapsutveckling samt 

vara en plats för kulturupplevelser på fritiden. 

 

Bibliotekslagen utdrag SFS 1996 :1596 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.  Folkbiblioteken skall verka för att 
databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.  Varje kommun skall ha folkbibliotek  
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. 
5 § I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skolbibliotek. Lag (2010:860). 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.     
7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och 
landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra 
minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa 
gruppers behov. 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda 
böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och 
stimulera till läsning. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm#K2P36
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm
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Håbo kommun 
I Håbo kommun är barn och ungas möjligheter till personlig utveckling och lärande 
mycket viktigt. Barn och unga utgör en stor andel av Håbo kommuns befolkning.  
Vårt mål är att de ska utvecklas till kreativa och ansvarskännande människor. 
 
Håbo är en aktiv småföretagarkommun mellan Uppsala och Stockholm.  
Vårt geografiska läge gör att många väljer att flytta hit och pendla till arbete på en annan 
ort. I Håbo kommun bor många på landsbygden och åker bil för att nå tätorten Bålsta. 
Idag har Håbo kommun 19 600 invånare. Tätorten Bålsta förväntas växa till 25 000 
invånare år 2035. Medelåldern i kommunen är låg och barnfamiljerna är många. Andelen 
invånare med annat modersmål än svenska är relativt låg. 
 
De kommunala biblioteken består av folkbibliotek, skolbibliotek och gymnasiebibliotek. 
Bildningsnämnden ansvarar för det integrerade folk-och gymnasiebiblioteket och 
Skolnämnden för skolbiblioteken.  
 
 

 
Håbo bibliotek  
Håbo bibliotek är ett folk- och gymnasiebibliotek i Bålsta centrum. Biblioteket ger 
kommuninvånarna fri tillgång till medier, information, vägledning och kulturella 
upplevelser. Folkbiblioteket erbjuder främst aktiviteter som stimulerar barn och ungas 
språk, fria läsning och kunskapssökande. Unga och vuxna som studerar på hemmaplan 
har tillgång till studierum, litteratur och vägledning i sitt kunskapssökande.  
 
De yngre erbjuds sagostunder, teater och lovverksamhet. Unga och vuxna kan delta i 
läsecirklar och se utställningar, möta författare och föreläsare. 
 
Biblioteket samarbetar med kommunens pedagoger för att stödja barn och ungas språk 
samt deras läs- och kunskapsutveckling.  Vi arbetar också med personal inom 
äldreomsorgen, lokala föreningar och studieförbund. Folkbiblioteket är en del av det 
nationella biblioteksnätverket och samverkar regionalt med biblioteken i Uppsala län. 
 
 

Ekonomi 
Fullmäktige beslutar om de ekonomiska ramar som gäller för Kommunstyrelsen som i 
internbudget beslutar om medel till folkbiblioteksverksamhet. Bibliotekschefen ansvarar 
för verksamheten inom beslutade ramar. Bibliotekschefen lämnar årligen en 
verksamhetsberättelse till Bildningsnämnden.  

 

Uppföljning och utvärdering 
Kommunstyrelsen har ansvaret för uppföljning och utvärdering av Biblioteksplan 2012-
2015. I enlighet med kommunens styr-och ledningsprocess ska kommunstyrelsen och 
nämnderna följa upp målen årligen. En mer omfattande utvärdering av mål och resultat 
ska genomföras 2015. Resultatet utgör grunden för revidering och formulering av nya 

mål för de kommande åren. 
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VISION FÖR HÅBO BIBLIOTEK 2015 
 
 
 
Håbo bibliotek stärker demokratin och delaktigheten i Håbo. 
 
Håboborna har tillgång till bibliotekets utbud och tjänster. 
 
Håbo bibliotek upplevs som en självklar plats för litteratur och kulturupplevelser 
information och kunskapssökande. 
 
Vi prioriterar barn och ungas språk, läs- och kunskapsutveckling. 
 
Ledorden för vår verksamhet är demokrati, delaktighet och kommunikation. 
 

 

 
Så här vill vi att du ska uppleva biblioteket 2015.  
 
Alla i Håbo har fri tillgång till bibliotekets samlade utbud. Det är gratis att läsa och låna. 
Här finns ett utbud som är anpassat till dina olika behov och livssituationer.  
 
På biblioteket får du information, kunskap och upplevelser. Vi som arbetar här är 
skickliga på att söka och finna information, vägleda till läsupplevelser och hjälpa dig 
tillrätta vid datorn. Alla ska våga, vilja och kunna ta del av det digitala samhällets tjänster!  

Du kan besöka biblioteket på dagar, kvällar och helger. Ditt bibliotek finns också på nätet 
- dygnet runt. Du som bor på landet får besök av biblioteksbussen! 
 
Biblioteket är en viktig mötesplats. Här får du veta mer om Håbo och kan diskutera 
viktiga frågor med politiker. Utställningar och föredrag skapar utrymme för 
ifrågasättande och reflektion. På lilla scenen möter du författare, musiker och föreläsare. 
Där finns också plats för dig och dina berättelser.  
 
Biblioteksrummets miljö stimulerar till läsande, lärande och kulturutbyten. Rummet 
erbjuder också möjlighet för dig att studera och koppla av. 
 
Barn och unga trivs på bibblan. Här smakar du på ord och möter nya världar, skapar och 
delar dina berättelser med andra. Vi erbjuder plattformar som tillvaratar din kreativitet, 
delaktighet och medskapande. 
 
Utanför biblioteket möter du oss när vi inspirerar till läsande och lärande eller lotsar dig i 
den digitala världen. Håbo bibliotek samarbetar med förskola och skola, äldreomsorg, 
föreningar och företag. 
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För att nå vår vision väljer vi att fokusera på 4 mål. Vi väljer arbetssätt som stödjer dialog 
och delaktighet i verksamhetens planering, genomförande och uppföljning. 

 
 
Ambition 2012-2015 
 

1. Håbo bibliotek ska vara en mötesplats för demokrati och delaktighet. 
 

2. Håboborna ska ha tillgång till bibliotekets utbud och tjänster. 
 

3. Håbobornas behov av litteratur, kulturupplevelser, information och vägledning 
ska tillgodoses. 
 

4. Håbo bibliotek ska stimulerar barns och ungas språk, läs-och kunskapsutveckling 
och vara en plats för kulturupplevelser på fritiden. 
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1. HÅBO BIBLIOTEK SKA VARA EN MÖTESPLATS FÖR DEMOKRATI OCH 
DELAKTIGHET 
 
 

Vi ska  
 

 utgöra ett inbjudande och stimulerande offentligt rum för medier, studier 
upplevelser och egna tankar.  
 

 arrangera utställningar, föreläsningar, samtal och möten i samarbete med 
engagerade invånare, skolan, politiker, kommunanställda, företagare, föreningar, 
institutioner och organisationer. 

 

 anpassa vår tekniska utrustning så att den uppfyller samtida krav för 
föreläsningar, kurser och kulturarrangemang. 

 

 vara aktiva i vårt bemötande.  
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2. HÅBOBORNA SKA HA TILLGÅNG TILL BIBLIOTEKETS UTBUD OCH TJÄNSTER  
 
 
 Vi ska 
 

 informera håbobor om bibliotekets tjänster och utbud.  
 

 vara en plats där både rum, medier och verksamhet är tillgängligt för alla.  
 

 anpassa öppettider till håbobornas livssituation. 
 

 nå ut till förskolor och boende utanför tätorten. 
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3. HÅBOBORNAS BEHOV AV LITTERATUR, KULTURUPPLEVELSER, INFORMATION 
OCH VÄGLEDNING SKA TILLGODOSES 

 
Vi ska  
 

 tillhandahålla fri tillgång till information och litteratur i tryckt och digital form. 
 

 erbjuda ett riktat utbud av medier för äldre, funktionshindrade och till de som har 
annat modersmål än svenska. 
 

 erbjuda handledning och stöd för individuellt kunskapssökande. 
 

 tillhandahålla kompetens för tjänster som biblioteket erbjuder 
 

 utveckla kompetens och arbetssätt med fokus på litteratur, kommunikation och 
relevant teknik. 
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4. HÅBO BIBLIOTEK SKA STIMULERA BARN- OCH UNGAS SPRÅK, LÄS- OCH 

KUNSKAPSUTVECKLING OCH VARA EN PLATS FÖR KULTURUPPLEVELSER PÅ 
FRITIDEN 

 
Vi ska  
 

 utöka urvalet av litteratur och berättelser för barn och unga 0 -18 år. 
 

  gestalta och förmedla berättelser.  
 

 vidareutveckla aktiviteter som inspirerar till läsning och kunskapssökande.  
 

 utveckla former för lässtimulans. 
 

 erbjuda förskola, skola och andra grupper biblioteksbesök 
 

 erbjuda professionella kulturupplevelser. 
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UTMANINGAR OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN 
 
 

Det digitala utanförskapet  
Enligt det lagstadgade demokratiuppdraget har biblioteket som uppgift att säkerställa att 
alla fritt kan ta del av information och söka kunskap. I Håbo befinner sig flera tusen 
invånare utanför det digitaliserade samhället1. Biblioteket har en roll som lärmiljö. För 
detta krävs strategier för samverkan med externa aktörer samt kompetensutveckling av 
bibliotekspersonal.  

Digitala medier-upphovsrätt och betalningsmodeller 
E-medier ska enligt bibliotekslagen också vara fritt tillgängligt för alla invånare. 
Upphovsrättslig ersättning och andra betalningsmodeller för biblioteksabonnemang på 
digitalt material behöver lösas så att e-medier kan komma alla invånare till del på samma 
villkor som för det tryckta materialet. 

Läsförmågan sjunker 
Enligt internationella undersökningar sjunker läsförmågan hos svenska barn liksom 
biblioteksanvändningen hos lågutbildade, män och pojkar. Detta speglar de ökande 
klyftorna i samhället. Håbo utgör inget undantag. För detta krävs utveckling av formerna 
för lässtimulans och förmedling.  

 
 

.SE och World Internet Institute: Svenskarna och Internet 2010) 

                                                        
1 Siffran för hela riket 1,5 miljoner (Findahl, Olle: .Svenskarna och Internet 2010.. SE och World Internt Institute,2010) 

http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf
http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf
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Skolbiblioteken  
I dag har två av sex skolor på de kommunala grundskolorna tillgång till fackutbildad 
bibliotekarie och skolbibliotek. Friskolorna saknar skolbibliotek men vänder sig till 
folkbiblioteket för lån av litteratur till sina elever.  I juli 2011 trädde den nya skollagen i 
kraft där skolans ansvar för skolbiblioteket tydliggörs.  Skolbiblioteket ansvarar för att det 
finns medier och pedagogiskt stöd för skolarbetet.  Samverkan med folkbiblioteket 
stödjer kunskapsprocessen och läsutvecklingen hos den enskilde eleven. För att alla barn 
och unga ska erbjudas likvärdiga bibliotekstjänster och utbud krävs vilja och samsyn om 
kommunens bibliotek, dess olika roller och uppdrag. 

 
Kvalitetsutveckling av bibliotekets tjänster och utbud 
Bibliotekspersonalen skall kontinuerligt utveckla sin kompetens och arbetssätt inom 
områden som: digitalisering, läsning, pedagogik och handledning samt marknadsföring 
och deltagarkultur. 
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7. LAGAR, RIKTLINJER OCH LOKALA DOKUMENT  
 
 
Bibliotekslagen 
Folkbiblioteket har ett nationellt uppdrag som regleras i bibliotekslagen (1996:1596). 
Uppdraget anger att alla invånare ska ha tillgång till ett bibliotek och ha möjlighet att låna 
litteratur avgiftsfritt. Biblioteket ska verka för att databaserad information görs tillgänglig 
för alla. Biblioteket har i uppdrag att främja intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt barn och unga, funktionshindrade, invandrare och andra 
minoriteter. Bibliotekslagen omfattar också skolelevers tillgång till skolbibliotek. 
 
Bibliotekslagen utökades 2004 med kravet att kommunen ska ta fram biblioteksplan för 
all typ av biblioteksverksamhet inom kommunen. Till detta lades även ett krav på 
samverkan mellan olika bibliotekshuvudmän. 
 
Biblioteksplanen 
Biblioteksplanen är ett lagstadgat och politiskt beslutat strategidokument för långsiktig 
utveckling av Håbo kommuns biblioteksverksamhet 2012-2015.  
Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning 
samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen. Utgångspunkten för biblioteksplanen är 
att den är en gemensam angelägenhet för alla politikerområden som utbildning, vård, 
omsorg, fritid, näringsliv och kultur.  
 
Biblioteksplanen ska utgöra ett levande dokument med relevans för kommuninvånarna 
och utgör ett underlag för bibliotekets årliga verksamhetsplan.  
 
Biblioteksplan 2012-2015 bygger på analys av lokala behov och önskemål genom 
intervjuer i fokusgrupper med Håbobor i olika åldrar och bakgrund, workshop med 
bibliotekspersonal och politiker i samarbete med Länsbibliotek Gävleborg Uppsala. 
 
 
Internationella riktlinjer och nationella styrdokument 
Biblioteksplanen är formulerad med stöd av följande internationella riktlinjer och 
nationella styrdokument  
 
• UNESCO:s och IFLA: s2  folk- och skolbiblioteksmanifest samt mångkulturella 
biblioteksmanifestet  
• FN:s Barnkonvention 
• Bibliotekslag (SFS 1996: 1596, 2004  :1261)3 
• Skollag (SFS 2010:800) 
• Socialtjänstlagen(2001:453) Nationell värdegrund för äldreomsorgen 
• Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning(2009) 
 
 
 

                                                        
2  International Federation of Library Associations 
33 Eide-Jensen, Inger (2010) Bibliotekslag SFS nr 1996: 1596,  2004:1261; Utvärdering och förslag till revidering 

3. Bilaga 1 
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Lokala styrdokument 
 
Biblioteksplanen utgår ifrån kommunfullmäktiges tre prioriterade mål för 2012-2014 och 
policydokumentet Policy för full delaktighet 2012-2015. 
 
Kommunfullmäktiges tre prioriterade mål för 2012-2014 4 :  
 

 barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande 

 förtroendet för Håbo kommun ska öka 

 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun 
 

Policy för full delaktighet 2012-2015  

Kultur, rekreation och idrott (fritid): 
Håbo kommun ska erbjuda möjligheter till en aktiv fritid för alla. 

 ”Kommunen ansvarar för viss fritidsverksamhet på fritidsgård, bibliotek, 
badplatser, idrotts- och motionsanläggningar och så vidare…” ”För att kunna 
vara delaktig är det en förutsättning att dessa verksamheter och lokaler är 
tillgängliga och användbara för alla. Det är också viktigt att kunskapen om 
behov hos personer med funktionsnedsättning är stort, så att bemötandet och 
servicen blir bra och alla känner sig välkomna..” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Kommunfullmäktiges tre prioriterade mål 2012-2014 
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BILAGA 1: 

Internationella riktlinjer och nationella styrdokument 

 

INTERNATIONELLA RIKTLINJER NATIONELLA STYRDOKUMENT 

Unesco och IFLA har utarbetat ett 
Folkbiblioteksmanifest och ett Skolbiblioteksmanifest, 
för att markera bibliotekens betydelse för individen 
och samhället. 

Ur Folkbiblioteksmanifestet: 
Frihet, välfärd, samhälleig och personlig utveckling är 
grundläggande mänksliga värden.  De kan bara 
förverkligas genom välinformerade medborgare med 
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och 
däremd spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen. 

Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en 
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett 
självständigt ställningstagande för den esnkilde och för 
olika grupper i samhället. 

Ur Skolbiblioteksmanifestet: 
Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är 
grundläggande i ett informations-och 
kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de 
färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det 
ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för 
att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare. 

Ur FN:s Barnkonvention: 
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen 
får diskrimineras. 

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barnet. 

Varje barn har rätt att uttrycks sina åsikter och få dem 
beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. 

 

 

 

 

 

_________ 
4 Eide-Jensen, Inger (2010) Bibliotekslag SFS nr 1996:1596, 
2004:1261; Utvärdering och förslag till revidering. 
5: Från patient till medborgare-en antionell handlingsplan (Prop 
1999/2000:79) 

Folkbibliotekets nationella uppdrag är fastställt i 
bibliotekslagen (SFS 1996:1596): 
§2 Till främjand eav intresse för läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning 
samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla 
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
Folkbiblioteket skall verka för att databaserad 
information görs tillgänglig för alla medborgare. 
Varje kommun skall ha ett folkbibliotek. 

Bibliotekslagen är under utredning. 4 

 
Ur Skollagen 
Den nya skollagen trädde i kraft juni 2011(SFS 
2010:800). I lagen anges att "Eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska vidare ha tillgång till 
skolbibliotek." 
 
35 § För utbildningen ska de lokaler och den 
utrustning finnas som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas. 

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 
skolbibliotek. 

Samtliga biblioteksverksamheter omfattas 
även av det nationella tillgänglighetsmålet om 
att samhällsfinansierade verksamheter på 
statlig, regional och lokal nivå senast 2010 ska 
erbjuda alla medborgare möjlighet att delta i 
samhällslivet på lika villkor. 5 

 

 
 

 


