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Om biblioteksplanen 
 
Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument som beskriver hur Tingsryds kommun arbetar 
med biblioteksfrågor och vilken inriktning verksamheten och dess utveckling ska ha från och med 2020. 
Varje delområde i planen bryts ner i verksamhetsplaner som biblioteket arbetar utifrån. 
 
Planen omfattar samtliga bibliotek som Tingsryds kommun är huvudman för, det vill säga både folk-  
och skolbibliotek. Tillsammans med nationella, regionala och lokala styrdokument är biblioteksplanen 
ett redskap för medarbetare och beslutsfattare i utvecklingen av den kommunala biblioteksverksamheten. 
Som grund till biblioteksplanen ligger ett beslut från bildningsnämnden. Ett övergripande mätbart mål 
under planens giltighetstid är att: 

• andelen aktiva låntagare ska öka med fem procent. 

Lokala förutsättningar  
 
Tingsryds kommun ligger i södra Småland i Kronobergs län. Tingsryd är centralorten i kommunen. 
Landskapet präglas av en rik naturvariation med ekhagar, ängsmarker, stora sjöar och vida skogsmarker. 
Från Tingsryd är det bara 43 kilometer till städerna Växjö, Ronneby och Karlshamn. Orten har med andra 
ord en perfekt kombination av städer och landsbygd. Kommunen är serviceinriktad och nytänkande och 
har ett varierat och framgångsrikt näringsliv.  
 
Tingsryds kommun bildades år 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, 
Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal är 1049,4 kvadratkilometer.  
Medelåldern i Tingsryd är 46 år, rikssnittet ligger på 41,2 år, vilket innebär att Tingsryd har en stor del 
äldre befolkning vilket också ger en högre försörjningskvot. Företagsamheten är störst i länet och  
Tingsryds kommun är länets åttonde största arbetsgivare. 

Sysselsättningen för inrikesfödda kvinnor mellan 20-64 år är 83,5 procent, i riket 83,5 procent.  
För utrikesfödda kvinnor är sysselsättningen 46,1 procent jämfört med riket där det är 58,3 procent.  
Sysselsättningen för inrikesfödda män mellan 20-64 år är 86,5 procent vilket är över rikssnittet som 
är 84,3 procent. För utrikesfödda män är sysselsättningen 52,6 procent jämfört med riket där det är 63 
procent.  
 
Tingsryds kommuns vision är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i en stark 
tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, 
ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten. Kommunens värdegrund med ledorden är: respekt, 
öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang.  
 
I visionen står det bland annat att: “År 2030 finns ett väl fungerande föreningsliv, ett omfattande kul-
turliv, upplevelseutbud med väl anpassade anläggningar och mötesplatser.” Folk- och skolbiblioteken 
ingår i en gemensam organisation inom bildningsförvaltningen. Verksamheten leds av en bibliotekschef 
med personal- och budgetansvar. Bibliotekspersonalen ingår i den sammanhållna biblioteksorganisa-
tionen men har alla samtidigt en lokal förankring inom biblioteken. Skolbibliotekarierna ingår också i 
den här organisationen men ingår även i respektive skolas organisation och pedagogiska arbete och har 
där rektor som lokal arbetsledare. Folkbibliotek finns på följande orter: Tingsryd, Ryd och Älmeboda.  
I Tingsryd finns kommunens huvudbibliotek. Skolbibliotek finns på alla kommunens skolor. 



Huvudbiblioteket i Tingsryd. Biblioteket renoverades och byggdes om 2019.
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Internationell nivå 
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är grunden för all biblioteksverksamhet som 
vilar på en demokratisk grund. Den säger att var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det 
innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt att söka, ta emot och sprida information och idéer 
med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. I FN:s barnkonvention manifesteras alla 
barns lika rättigheter och värde, rätt att uttrycka sig, bli lyssnade till och utvecklas. Barnets bästa ska 
vara i centrum när beslut om barn fattas. Särskilt viktigt att uppmärksamma i bibliotekssammanhang är 
varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet samt rätt att uttrycka sin 
mening och få sin åsikt beaktad. 

Unescos folkbiblioteksmanifest slår fast att gratis och obegränsad tillgång till kunskap, kultur och 
information är en förutsättning för en demokratisk utveckling i ett samhälle.  Folkbiblioteket ska vara en 
lokal port till kunskap, ge förutsättningar för det livslånga lärandet, skapa en grund för att medborgare 
ska kunna fatta välinformerade och självständiga beslut, samt möjliggöra kulturell utveckling för 
individer och sociala grupper.  Unescos skolbiblioteksmanifest säger att skolbiblioteken, förutom att 
stödja och främja skolans utbildningsmål, ska främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att 
bli biblioteksanvändare. De ska erbjuda eleverna möjligheter att skapa och använda information som 
en väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje. Eleverna ska också erbjudas träning i att värdera och 
använda information, oavsett form, samt få insikt i och förståelse för olika kommunikationsformer. 

Enligt Unescos manifest om mångkulturella bibliotek bör bibliotek av alla slag avspegla, stödja och 
främja kulturell och språklig mångfald på såväl internationell som nationell och lokal nivå, och på det 
viset verka för tvärkulturell dialog och aktivt samhällsdeltagande. 

Varje barn har rätt till 
yttrandefrihet, tankefrihet, 

religionsfrihet och föreningsfrihet 
och rätt att uttrycka sin mening 

och få sin åsikt beaktad.

“

“
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Nationell nivå 
 
Bibliotekslagen (2013:801) gäller för all offentligt finansierad biblioteksverksamhet, alltså både folk-
och skolbibliotek. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska enligt biliotekslagen verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  
De ska också främja läsning, tillgång till medier, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt.  
 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Varje kommun ska ha folkbibliotek och det ska 
vara avgiftsfritt att låna litteratur. Vissa grupper är särskilt prioriterade, biblioteken i det allmänna bib-
lioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat 
genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att 
kunna ta del av information. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärk-
samhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat 
genom att erbjuda litteratur på: 

   1. de nationella minoritetsspråken,
   2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska,
   3. lättläst svenska. 

Dessutom ska Folkbiblioteken 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.

Enligt skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. I förarbetena till lagen förklaras 
att man med skolbibliotek 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 preciserat hur denna 
bestämmelse ska tolkas. 

Myndigheten anger att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek: 

• Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd 
från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas 
utbildning för att bidra till att nå målen.

•  Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.

• Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
Ytterst är det rektor som äger beslutanderätten i frågor som rör skolbiblioteken och som avgör 
hur elevernas tillgång till skolbibliotek ska lösas. Verksamheten måste dock organiseras så att 
eleverna har tillgång till skolbibliotek på det sätt som avses i skollagen. Läroplanen för grundskolan 
lägger bland annat vikt vid informationssökning och läs- och skrivutveckling. Läroplanen för 
gymnasieskolan betonar ett vetenskapligt synsätt och en källkritisk hållning, vilket stöds av 
skolbiblioteket som pedagogisk resurs. I båda läroplanerna betonas rektors ansvar för att  
eleverna får tillgång till skolbibliotek. 
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Regional nivå 
 
Den regionala kulturplanen för Kronoberg 2018–2020 lyfter fram den digitala utvecklingen som skapar 
förutsättningar för berättande och delaktighet men väcker också frågor kring allas möjligheter att göra 
sin röst hörd. Ett exempel är vilka konsekvenser digitaliseringen får för invånare som står vid sidan av 
utvecklingen. För att vidareutveckla invånares digitala kompetens krävs ytterligare fortbildningsinsatser 
för bibliotekspersonal. 

Den regionala kulturplanen lyfter också fram vikten av samverkan och menar att för att biblioteken ska 
kunna möta länets utmaningar och verka för det demokratiska samhällets utveckling är samverkan med 
det omgivande samhället av avgörande betydelse. Biblioteken bidrar med en infrastruktur för kultur, 
bildning och lärande och är en resurs för kultur- och bildningsorganisationer. Regionbibliotekets  
prioriteringar är biblioteket som mötesplats, digitalisering, små barns språkutveckling samt litteratur  
och läsfrämjande. Prioriteringar som Tingsryd kommun till stor del även arbetar efter i denna plan. 

Barn och unga 
 
Paragraf åtta i bibliotekslagen lyder: 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. 
 
Den första januari 2020 införlivades FN:s konvention om bar-
nets rättigheter som svensk lag. Enligt barnkonventionen ska 
alla åtgärder som rör barn ha barnets bästa i främsta rummet. 
Barnet har rätt att utrycka sin mening i alla frågor som berör 
det. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religions-
frihet ska respekteras.Det är viktigt att tidigt nå barnen genom 
deras föräldrar. I Tingsryd arbetar vi med Språkstegen där vi har ett nära samarbete med barnhälsovården 
och förskolor, där vi tillsammans arbetar med föräldrastöd och där vi från biblioteket ger stöd till perso-
nalen inom förskolan och barnhälsovården. Skolor och folkbiblioteken arbetar också nära varandra bland 
annat genom kontinuerliga biblioteksvisningar för eleverna på deras lokala folkbibliotek.  
 
Det är viktigt att lokalerna är ändamålsenligt utrustade och har en attraktiv miljö som lockar till delta-
gande, läsning, skapande och kreativitet. Sagostunder och programverksamhet är en naturlig del av vår 
verksamhet för gruppen. Viktigt är också att anordna sagostunder på barnens moderspråk samt visa på 
och lyfta fram de nationella minoriteterna både inom programverksamhet och i skrift. 
 
I dagens snabba digitala värld är det viktigt att visa och uppmärksamma olika typer av medier, att perso-
nalen är pålästa och beredda på barns ändrade medievanor, lyfta fram det digitala i biblioteken och visa 
på ny teknik. Ett mätbart mål är att:  

• vi ska öka antalet utlån i gruppen till länets nivå på fjorton lån jämfört med dagens på sju.  

Barn, ungdomar och 
barnfamiljer ska erbjudas 

en genomtänkt och attraktiv 
biblioteksverksamhet, såväl 

vad gäller medietillgång 
som lokalutformning och 

programinslag.

“

“
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“Alla barn ska känna att de har möjlighet att påverka barn- och ungdomsverksamheten på biblioteket.”



8

Samhällets öppna rum
”Biblioteket ska verka för att i högre utsträckning fungera som en arena och självklar mötesplats för 
kommunala verksamheter och medborgare i alla åldrar”

Sociologen Ray Oldenburg har myntat begreppet tredje platsen. Det syftar till en plats där människor 
vistas som varken är hem eller en arbetsplats. Den är ett ställe där människor umgås och lär sig saker 
under informella former . I skriften Demokratins skattkammare, förslag till en nationell biblioteksstrategi 
står det att biblioteken ska vara fria, oberoende rum för möten. Biblioteken finns på användarens 
villkor utifrån var och ens förutsättningar. På biblioteken anordnas arrangemang som författarbesök, 
utställningar, filmvisningar, konserter och föreläsningar. Avsikten är att väcka nyfikenhet, skapa grund 
för samtal och lärande samt inspirera till användningen av bibliotekets utbud . 

Under perioden 2020-2023 kommer vi att arbeta med att ytterligare utveckla våra lokaler till intressanta, 
inbjudande mötesplatser och vi kommer fortsatt ha generösa öppettider. Vi har fortsatt aktuell och gratis 
programverksamhet samt är möteslokaler för föreningar i kommunen. Under perioden ser vi en utökning 
av samarbetet och samverkan mellan närliggande kommuner samt fortsatt samarbete inom kommunen 
över förvaltningsgränserna. Vi ska uppmärksamma och lyfta fram de nationella minoriteterna genom 
programpunkter, medieutbud samt samverkan med de föreningar som vi har i kommunen.   
 
Vårt medieutbud ska präglas av kvalitet, mångfald och allsidighet med både djup och bredd. Vi är 
lyhörda för inköpsförslag. Viktigt är att våra medier är tillgängliga för alla och att alla har tillgång till 
information, kunskap och läsning. Därför erbjuder vi tillgänglig läsning där Myndigheten för tillgängliga 
medier är en viktig part. Ett mål är att våra bibliotek kommer vara meröppna bibliotek för att öka 
tillgängligheten ytterligare. Ett mätbart mål är att:  

• antalet aktiviteter ska dubbleras från 157 aktiviteter till 314 och 50 procent ska vara riktade mot barn 
och unga. 
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”Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsin-
hämtning, lärande och delaktighet i samhälls- och kulturlivet. ”Både staten och kommunen har ett 
viktigt ansvar för att främja delaktighet främst för att välfärden behöver värna om invånarna och det 
demokratiska samhället. När samhället digitaliseras behövs det en lättillgänglig och stabil struktur för 
handledning och lärande.”  – Ur Digitaliseringsrådets fördjupningsrapport om delaktighet i digital tid 
(19-12347). 
 
För att motverka digitala klyftor ska biblioteket i ökad utsträckning erbjuda och marknadsföra tjänster 
såsom individuellt anpassad vägledning i IT- och datoranvändning samt workshops och informationstill-
fällen. 
 
Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen SFS 2013:801 7§ ”verka för att öka kunskapen om hur  
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”.

I den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län 2019–2025 står följande: 

”Fortsätta stödja utvecklingen av bredband och digitala servicelösningar. Målet är att 98 procent av 
befolkningen bör ha tillgång till snabbt bredband 2025. I ett glest län och i en global värld där mycket 
av utvecklingen sker på nätet är det centralt. Det är även viktigt att stödja digitala lösningar för att öka 
tillgängligheten till service i hela länet och därigenom också möjligheten att bo och verka i hela länet. 
Det gäller inte minst offentlig sektor som behöver skapa flexibla lösningar. Att få vårdhjälp digitalt 
eller att skapa nya lösningar för att kunna låna böcker utan att personal är på plats är två exempel. I ett 
samhälle där fler tjänster blir digitala behöver detta gå hand i hand med att höja den digitala mognaden 
i befolkningen. Det är viktigt att motverka ett digitalt utanförskap som framför allt är vanlig bland äldre 
kvinnor och män.” 

Vi kommer att kunna räkna med att fler medborgare än någonsin är uppkopplade på nätet 2025. Som 
nämnt inledningsvis i planen har Tingsryd en av de äldsta befolkningen i länen och vi vet att det är de 
äldre som använder den nya tekniken minst. Vi ska vara en av aktörerna i Tingsryd som arbetar för att 
våra medborgare hamnar i ett digitalt innanförskap snarare än ett digitalt utanförskap. 

”Digitalt först med användaren i fokus” är en treårig statlig satsning som syftar till att ge personal vid 
folkbibliotek ett digitalt kompetenslyft. Den interna fortbildningen för bibliotekspersonal är viktig att 
vi fortsätter med, så att vi kan möta de nya behov som uppstår hos användarna. Vår webbplats ska vara 
uppdaterad, pedagogisk och lättnavigerad. Ett sätt att öka antalet användare på folkbiblioteket kan vara 
att nå dem genom bibliotekens digitala tjänster. Men det ställer krav på oss att vi marknadsför vad vi  
har att erbjuda. 
 
Vi ska vara förberedda och lyhörda för våra användares ändrade medievanor och vi ska kunna visa och 
vägleda inom den nya tekniken. Två mätbara mål under åren 2020–2023 är att:  

• antalet digitala användare ska öka med fem procent. 
• antalet datakurser per tusen invånare kommer att dubbleras. 

Digitala uppdraget
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Livslånga lärandet
Genom att biblioteket tillhör bildningsförvaltningen så är det naturligt att vi har ett stort fokus på utbild-
ning och lärande. I Kronoberg har 35 procent av kvinnorna mellan 30–34 år minst treårig eftergymnasial 
utbildning, för männen ligger andelen på 20 procent. Differensen är som högst i Tingsryds kommun där 
den ligger på 21 procentenheter. Mindre än var tionde man  
mellan 30-34 är högutbildad.  

Bibliotekets lokaler ska vara utformade så att det finns möjlighet till inspirerande lärmiljöer. Vi fortsätter 
serva bland annat distansstuderande med att fjärrlåna kurslitteratur och vara behjälpliga med litteraturlis-
tor till de studerande. Vi ska aktivt bjuda in grupper till biblioteken, företrädesvis från de grupper där det 
finns en lägre utbildningsnivå eller till de som har ovana från det svenska utbildningsväsendet. 

Det är önskvärt för oss att närma oss universitetet och aktuell forskning genom att bjuda in forskare till 
biblioteket till föreläsningar. Men också till vuxenundervisningen och SFI.

Skolbibliotekarien ska ses som en pedagogisk resurs, skolbiblioteken i Tingsryd ska inte främst ses som 
en samling böcker utan som en del av den pedagogiska verksamheten. Det ställer krav på rektor, peda-
goger och skolbibliotekarier. Vi arbetar för likvärdiga skolbibliotek i Tingsryd och resursfördelningen 
på skolbiblioteken avgörs av antalet elever på skolorna. Dock bör mötet med eleverna vara av prioritet. 
Ett mål för skolbiblioteken i Tingsryd kommun är att alla skolor utrustas med teknik för självbetjäning. 
Detta så att skolbibliotekarien kan ägna merparten av sin tid åt det pedagogiska arbetet med eleverna. 

Folkbiblioteken i Tingsryd 
är bryggan mellan  

kommunens invånare  
och högre studier

“

“




