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1. Biblioteksplan för Robertsfors kommun 2022–2025 

Kommuner och landsting ska enligt §17 i Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anta biblioteksplan för sin 

verksamhet inom biblioteksområdet. Den här planen ersätter den biblioteksplan som antogs 2018 

gällande 2018–2021.  

Planen ska fungera som ett styrdokument för verksamheten tillsammans med årliga 

verksamhetsplaner. En årlig uppföljning och utvärdering ska göras för att säkerställa att arbetet 

fortlöper enligt planen.  

 

Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Robertsfors kommun.  

Styrdokument som ligger till grund för planen är Bibliotekslagen (SFS 2013:801), Skollagen (SFS 

2010:800), UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, Barnkonventionen, Regional biblioteksplan för 

Västerbottens län, Verksamhetsplan för Umeåregionens biblioteksgrupp och Robertsfors kommuns 

strategi och mål.  

 

Biblioteken i Robertsfors kommun kännetecknas av ett brett utbud med något för alla och hjälp och 

stöd att hitta det. Det är också en mötesplats för alla oavsett ålder, kön, etnicitet, social status osv. 

Här kan alla hitta nya bekantskaper genom gemensamma intressen och beröringspunkter genom 

våra arrangemang och träffar. 

 

 

Biblioteksverksamhetens fokusområden för perioden 2022–2025 är:  

 

Under de kommande tre åren lägger vi fokuset på de utvecklingsområden som Regionbiblioteket i 

Västerbotten tagit för år 2020–2023. 

 

 Garanter för demokratin 

 Läsning för alla och vi lär oss tillsammans 

 Digitala och vitala 

De olika utvecklingsområdena utgör delar av en helhet och är i praktiken förutsättningar för 

varandra. Det första området; Garanter för demokratin, är grundläggande för de övriga och ska ses 

som övergripande för all verksamhet. 
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2. Robertsfors kommun – övergripande vision och mål 

Robertsfors kommuns vision är: Hållbar utveckling för 7500 invånare i Sveriges bästa kommun. 

Robertsfors kommuns värdegrund är: Den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer 

och platser. 

Vi ska stärka Robertsfors kommun med stöd av Agenda 2030 Globala målen för hållbar utveckling. 

Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder: 

 Hållbar livssituation, är attraktiv att bo i 

 God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse 

 Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat 

 Samexistens med respekt för natur och kultur 
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3. Robertsfors biblioteksorganisation – ett integrerat folk- och skolbibliotek 

Det finns två biblioteksuppdrag i Robertsfors: folkbibliotekets och skolbibliotekets. Kommunens 

bibliotek har tillsammans 5,4 årsarbetare, inklusive bibliotekschef 0,6. Av dessa årsarbeten hör 1,2 till 

skolbiblioteksverksamheten. Folkbiblioteket och skolbiblioteket har olika perspektiv och uppdrag och 

två olika lagar att följa. 

I Robertsfors kommun finns tre folkbibliotek; Ånäset, Bygdeå och Robertsfors. Huvudbiblioteket är 

placerat i Robertsfors och fungerar som navet för kommunens folk och skolbibliotek. På 

huvudbiblioteket finns bibliotekets ledning, de flesta medierna, kommunens skolpool samt 

magasinerade böcker och tidskrifter. Inköp av media till kommunens bibliotek samordnas här, och 

nyförvärv iordningställs för utlån.  

 

Alla folkbibliotek i kommunen är integrerade folk- och skolbibliotek. Den skolbibliotekarietjänst som 

finns har ansvar för skolbiblioteksverksamheten vid samtliga sex grundskolor. 

Robertsfors bibliotek ingår sedan 2007 i Umeåregionens bibliotekssamarbete. I samarbetet delar 

biblioteken mediebestånd och samarbetar kring gemensam bibliotekskatalog, biblioteksdatasystem, 

fortbildning och biblioteksutveckling.  

Bibliotekssamarbetet inom Umeåregionen kallas URAX. Kommunen har förbundit sig att årligen 

avsätta en budget som täcker de fasta kostnaderna för samarbetet. 

Samarbetet omfattar teknisk samordning såsom gemensam bibliotekskatalog, gemensam support, 

gemensam hemsida (minabibliotek.se), gemensam upphandling av databaser, datorbokningsprogram 

med mera. 

Biblioteken inom Umeåregionen har samma låneregler och samma lånekort. Det finns ett 

transportsystem som fraktar de böcker som lånas mellan biblioteken. 

Bibliotekscheferna från kommunerna träffas regelbundet, för att diskutera utvecklingsfrågor och för 

att ta beslut i frågor som rör regionens bibliotek gemensamt. 

 

 

4. Robertsfors kommuns bibliotek – mål och strategier 

Övergripande mål: 

Robertsfors kommuns bibliotek ska vara en självklar del av alla kommuninvånares vardag. Biblioteket 

är en fysisk och digital plats som ger invånarna möjlighet och lust att läsa, lära, skapa och ta aktiv del 

i samhällsutvecklingen.  

Vi sätter fokus på, de av bibliotekslagen prioriterade, målgrupperna: barn och unga, nationella 

minoriteter, personer med funktionsnedsättningar och personer med annat modersmål än svenska. 

 

  



5 
 

 
 

 

 

Strategiska områden: 

a) Garanter för demokratin 

Biblioteket utgör en central arena för demokratin med uppdraget att tillhandahålla information och 

kunskap samt stimulera fri åsiktsbildning. Det krävs ett normkritiskt och inkluderande 

förhållningssätt för att lyfta underrepresenterade grupper och minoriteter. Biblioteket kan vara både 

en mötesplats och en livlina – tillgängligheten är viktig. 

 

Aktivitet Prioritera öppettider 

Aktivitet Ha Barnkonventionen i fokus vid beslut. 

Aktivitet 

Underlätta för invånare i Robertsfors kommun att studera på distans 

genom att – i den mån det är möjligt – tillhandahålla kurslitteratur, 

genom inköp eller fjärrlån och samarbeta med Lärcentrum med ”Plugga 

inför” Högskoleprovet. 

Aktivitet 
Informera om att biblioteket tillhandahåller tillgängliga medier, till 

exempel genom uppsökande verksamhet. 

Aktivitet 
Genomföra, utveckla och utvärdera riktade verksamheter gentemot 

personer med annat modersmål än svenska. 

Aktivitet 
Genomföra fortbildningsinsatser som syftar till att hela 

biblioteksorganisationen har kompetens i urfolksfrågor. 

Aktivitet 
Göra en plan för att fler invånare, som i dag inte är aktiva användare, 

ska vilja och kunna ta del av bibliotekets utbud och tjänster. 

Aktivitet 
Utreda förutsättningarna för att bedriva biblioteksverksamhet i fler 

delar av kommunen, exempelvis genom ”Boken kommer”. 

Aktivitet Införa meröppet på Robertsfors bibliotek. 

Aktivitet 
Personalen vid Robertsfors kommuns bibliotek ska genomföra hbtq-

diplomering. 

 

 



6 
 

 
 

 

b) Läsning för alla och vi lär oss tillsammans 

Biblioteket är en plats där man kan finna sig själv och står både som motpol och komplement till 

formell utbildning. Biblioteket ska lyssna till individen, inspirera till läsning för alla och stå upp för 

folkbildning. 

 

Aktivitet 
Möta småbarnsföräldrar genom BVC. 

Aktivitet 
Förenkla för föräldrar att låna barnböcker genom bokpåsar på 

förskoleavdelningen. 

Aktivitet 
Samarbeta med förskolan kring olika språk- och läsfrämjande 

aktiviteter.  

Aktivitet 

Prioritera inköp och tillgängliggörande av medier på andra språk än 

svenska, inklusive samiska och de nationella minoritetsspråken, samt 

tillgängliga medier i olika format. 

Aktivitet Ha tydliga rutiner för Legimusanvändare. 

Aktivitet Erbjuda service på äldreboenden. 

Aktivitet 

Arrangera kulturprogram för barn och vuxna med fokus att väcka 

besökarnas läslust, kunskapstörst och lust att delta i 

samhällsutvecklingen.  

Aktivitet 
Mäta antalet deltagare vid arrangemang och årligen utvärdera hur 

intresset för våra arrangemang ser ut. 

Aktivitet 
Ta fram en mediastrategi för Robertsfors kommuns bibliotek, som 

säkerställer ett allsidigt och kvalitativt utbud av medier.  

Aktivitet Ta fram en programpolicy för Robertsfors kommuns bibliotek.  

Aktivitet 
Tillgängliggöra och presentera vårt utbud av medier för låntagare med 

funktionsnedsättning. 

Aktivitet 

Arbeta med läsfrämjande verksamhet och särskilt beakta behoven hos barn 

och vuxna med läs- och skrivsvårigheter, funktionsnedsättningar och andra 

särskilda behov. 
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c) Digitala och vitala 

Digitaliseringen av samhället innebär stora och ibland snabba förändringar som kräver samverkan 

och helhetsperspektiv för att bli en positiv kraft. Saknas de bitarna riskerar man att hamna i digitalt 

utanförskap.  

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 7) ska bibliotek ”verka för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

Aktivitet 

Tillhandahålla digital teknik – så som datorer, surfplattor – och vägleda 

användare i behov av IT-stöd.  

 

Aktivitet Erbjuda alla barn möjlighet att prova ny teknik på ett lekfullt sätt. 

Aktivitet Bjuda in våra prioriterade grupper på evenemang inom det digitala. 

Aktivitet 

Genomföra och samarbeta runt digitala hjälpverkstäder, där personer i 

digitalt utanförskap får hjälp att stärka sina digitala förmågor och sitt 

digitala självförtroende.  

 

Aktivitet Prova livesända tex författarbesök eller arrangemang. 

Aktivitet 
Samverka med Regionbibliotek Västerbotten och Robertsfors kommun 

kring digital utveckling. 

Aktivitet 
Vi ska kontinuerligt utvärdera insatser som genomförs och vad 

medverkande tycker om dessa. 

Aktivitet Delta aktivt i det nationella kunskapslyftet Digitalt först. 

Aktiviteter 
Ta fram en digital transformationsplan för biblioteket.  

 

Aktivitet 
Aktivt delta i nationella kampanjveckor för att främja digital delaktighet. 

 

Aktivitet 

Presentera vår verksamhet på sociala medier och se till att den 

informationen också kan underlättas för människor med 

synnedsättning. 
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5. Skolbibliotek  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska eleverna ha 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 deras utbildning för att uppnå målen för denna.  

 

Skolbiblioteket är en resurs i elevernas lärande och läsutveckling. Skolbibliotekets mål beskrivs 

separat i bilaga (se Skolbibliotekplan för Robertsfors kommun). 

 

6. Samarbeten 

Robertsfors bibliotek ingår i en rad andra samarbeten av större eller mindre karaktär. Dessa 

samarbetsformer har inga formella avtal och innebär inte några ekonomiska förpliktelser, men är 

viktiga för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten: 

 

 

 Regionbiblioteket i Västerbotten: projekt, läsfrämjande, biblioteksutvecklingsfrågor, 

informationskompetens, kulturupplevelser 

 Region Västerbotten 

 Kommunens skolor, förskolor och Lärcentrum (se Skolbiblioteksplan för Robertsfors 

kommun) 

 Fokusgruppen - nätverk för Umeåregionens skolbibliotekarier 

 Familjecentralen och språkstödsgruppen i kommunen 

 Studieförbund 

 Lokala föreningar, till exempel Robertsfors Teater och musik 

 Alla tiders Robertsfors, Västerbottens museum och arkiv 

 Dagcenter i kommunen 

 Kulturrådsgruppen (kulturaktörer i kommunen – bl.a. planering av Kulturveckan) 

 Flyktingsamordningen i kommunen 

 Hembygds- och byaföreningar 

 Bygdeå och Nysätra släktforskarförening 

 

 

Bilagor: 

 Skolbiblioteksplanen 

 Mediaplanen 
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