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1. Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2018-2020
I Bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i § 17 att: Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner
för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska ses som en möjlighet att formulera
en lokal bibliotekspolitik. Biblioteksplan för Nordmalings kommun omfattar den kommunala
biblioteksverksamheten: folkbibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska revideras vart tredje
år för att hållas aktuell. Varje år kompletteras biblioteksplanen med en mer detaljerad
verksamhetsplan med förslag på konkreta aktiviteter. Denna biblioteksplan bestämmer riktningen
för Nordmalings kommuns biblioteksverksamhet 2018-2020. Biblioteksplanen antogs av
kommunfullmäktige i Nordmalings kommun 171211.
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2. Nordmalings kommun - övergripande vision och mål
2.1 Vision
Vision 2020 med tillväxtmålet 10 000 invånare 2050. Nordmalings kommun – den attraktiva platsen
mellan städerna med hållbart boende och unik livsmiljö.
2.2 Inriktningsmål
•
•
•
•

Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 10 000 medborgare senast år 2050
Verksamheten präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk
kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän
Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande
och aktiva medborgare
I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå m.m. ska Nordmalings
kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna

2.3 Ansvarigt utskott och förvaltning
Allmänna utskottet, Nordmaling kommunstyrelse och Nordmalings fullmäktige.
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3. Styrmodell och styrdokument
Biblioteket omfattas av kommunens politiska visioner och verksamhetsplaner. Men även av andra
styrdokument som:
•
•
•
•
•

Bibliotekslagen (SFS 2013:801)
Skollagen (SFS 2010:800)
Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2016-2019
FN:s konvention om barnets rättigheter
Unesco-rådets biblioteksmanifest

3

4. Nordmalings bibliotek – ett integrerat folk- och
skolbibliotek
Nordmalings bibliotek står för:
•
•
•
•
•

Kvalitet i alla delar av verksamheten
Mötesplats för kultur och demokrati
Information och lärande
Läsupplevelser och möten med litteratur
Skolbibliotek med läsupplevelser, information och lärande

I Nordmalings kommun finns ett huvudbibliotek som är ett integrerat folk- och skolbibliotek och har
två funktioner: folkbibliotek och skolbibliotek. Dessa har sinsemellan olika huvudfunktioner:
Folkbiblioteket:
•
•
•
•
•

Läsfrämjande
Kulturcentrum
Kunskapscentrum
Informationscentrum
Socialt centrum
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Skolbiblioteket:
•
•
•
•

Pedagogisk resurs
Stödja och främja undervisning och lärande i linje med läroplanens krav
Erbjuda elever och lärare handledning och undervisning i MIK (medie- och
informationskunnighet)
Väcka elevernas läslust genom att arbeta läsfrämjande
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5. Nordmalings bibliotek - mål, strategier och mått
5.1 Allmänna mål
Ett medborgarperspektiv och kundfokus ska genomsyra bibliotekets verksamhet:
•

En användarundersökning som genomförs vartannat år i samarbete med övriga bibliotek i
Umeåregionens bibliotekssamarbete

Verksamheten ska präglas av mångfald och god kvalitet genom:
•
•
•

Kompetent och serviceinriktad personal
Att personalen deltar kontinuerligt i kompetenshöjande aktiviteter
Att all personal ska vid minst 2 tillfällen per år delta i någon form av kompetenshöjande
aktivitet.
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Prioriterade målgrupper
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) § 4 § 5 § 8 ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet
ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsvariation, nationella minoriteter och
personer med annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar. Biblioteket ska därför:
•
•
•
•
•

Arbeta med uppsökande biblioteksverksamhet bland grupperna
Tillhandahålla medier och tekniska hjälpmedel för att alla ska kunna ta del av information
Samarbeta med flyktingsamordnare, FBK (förberedelseklass), SI (Språkintroduktion), SFI,
skolan, BVC, förskolan
Tillhandahålla litteratur på lättläst svenska
Arrangerar aktiviteter riktade till prioriterade målgrupper
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Biblioteket ska ha ett aktuellt och mångsidigt mediebestånd:
•
•
•
•
•

Medborgarna ska ha möjlighet att påverka mediebeståndet genom att biblioteket är lyhört
för inköpsförslag
Genom Umeåregionsamarbetet får kommuninvånarna tillgång till ett brett och djupt
mediebestånd
Biblioteket arbetar kontinuerligt med medieplanering
Bibliotekets webbplats, www.minabibliotek.se, ska vara användarvänlig
Webbplatsen utvecklas gemensamt i Umeåregionssamarbetet för att ge tillgång till fler
digitala tjänster och ökade möjligheter till kommunikation med användarna

Nordmalings bibliotek är ett levande bibliotek tillika kulturcentrum i Nordmalings kommun:
•
•
•

Alla barn och ungdomar (0-16 år) ska erbjudas minst en gratis kulturupplevelse per år
För vuxna arrangerar biblioteket olika typer av kulturupplevelser
Meröppet bibliotek 07.00 – 21.00
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5.2 Folkbibliotekets mål
•
•
•
•
•
•

Bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån i allmänhet, samt när det gäller
användandet av samhällets digitala tjänster
Tillhandahålla kurslitteratur genom inköp och fjärrlån
Främja demokrati och yttrandefrihet
Tillhandahålla ett brett urval av information i tryckt och elektronisk form såsom
dagstidningar, tidskrifter, databaser och böcker
Tillhandahålla datorer med internetuppkoppling
Tillhandahålla trådlöst nätverk

Öka lusten till läsning och intresset för litteratur:
•
•
•
•
•
•

Genomföra aktiviteter som är kopplade till läslust och intresse för litteratur. T.ex.
författarbesök, litteratursamtal, litteraturcirklar och utställningar
Biblioteksrummet utvecklas till en stimulerande miljö som lockar till läsning genom aktiv
exponering av media
Genomföra aktiviteter i samarbete med BVC och förskola om barnets språkutveckling och
vikten av läsning, boktips till föräldrar och förskolepersonal
Genomföra aktiviteter för att möjliggöra och stärka integrationen i kommunen
Minst ett läsfrämjande arrangemang/termin för vuxna
Vara en fri och tillgänglig mötesplats för människor i alla åldrar
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5.3 Skolbibliotekets mål
Stödja skolans utbildningsmål och elevernas lärande
•
•
•

Bibliotekspersonal och pedagoger planerar tillsammans för att biblioteket ska fungera som
en resurs i skolarbetet
Öka läslusten och intresset för litteratur
Genomföra aktiviteter som är kopplade till läslust och litteratur som bokprat och andra
läsfrämjande aktiviteter och arrangemang

Grundlägga, utveckla och fördjupa informationskompetens hos elever och pedagoger
•

Genom aktiviteter som är kopplade till informationskompetens, undervisning i
informationssökning, källkritik och MIK
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6. Samarbeten
Nordmalings bibliotek ingår sedan 2007 i Umeåregionens bibliotekssamarbete. I samarbetet delar
biblioteken mediebestånd och samarbetar kring gemensam bibliotekskatalog, biblioteksdatasystem, fortbildning och biblioteksutveckling. Nordmalings bibliotek samarbetar även med
Bokstationerna i Rundvik och Brattsbacka där den i kommunfullmäktige antagna Biblioteksplanen
för Nordmalings kommun 2017 – 2020, även ska gälla. Bokstationerna ska bl a svara för att
tillhandahålla lokaler och personal för bokstationsverksamheten, medieutlåning, samt byta
bokdepositioner 4 gånger/år. Nordmalings bibliotek ska kostnadsfritt tillhandahålla lämpliga delar
av bibliotekets bestånd, utfärda fakturor på förekomna, ej återlämnade böcker.
Förutom detta ingår Nordmalings bibliotek i nedanstående samarbeten:
•
•
•
•
•
•

Länsbiblioteket i Västerbotten: projekt, läsfrämjande, biblioteksutvecklingsfrågor,
informationskompetens, kulturupplevelser
Fokusgruppen - nätverk för Umeåregionens skolbibliotekarier
Mediacenter och deras skolbiblioteksnätverk
BVC – bokpresentationer för nyblivna föräldrar, information om barns språkutveckling
Studieförbund och andra organisationer
Lokala föreningar, t ex Nordmalings musik- och teaterförening

• ”Alla tiders Nordmaling”, Västerbottens museum
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7. Nyckeltal
Årsarbetare
Nordmalings bibliotek har 3,5 årsarbetare fördelat på:
•
•
•

Bibliotekschef: 0,5
Bibliotekarie: 2,0
Biblioteksadministratör: 1,0

Öppettider
Ordinarie antal öppethållandetimmar för Nordmalings bibliotek är 57 timmar/vecka, varav 29
timmar för skolelever och skolpersonal. Biblioteket har öppet en kväll/vecka, kl. 18-20, samt
lördagar kl. 11-14. Under sommaren har biblioteket ändrade öppettider. Nordmalings bibliotek har
dessutom Meröppet bibliotek alla dagar mellan 7 – 21, totalt 70 timmar/veckan.
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8. Uppföljning
Biblioteksplanen gäller till och med utgången av år 2020. Biblioteksplanen är ett levande dokument
för Nordmalings bibliotek och anger riktning och mål för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen
kompletteras med årliga, mer detaljerade verksamhetsplaner.

Foto: Rolf Höjer
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