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1.

Varför en regional
biblioteksplan?

Syftet med den regionala biblioteksplanen är att
tydliggöra den biblioteksverksamhet som Region
Blekinge och Region Kronoberg är huvudman för
- Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, sjukhusbiblioteken och folkhögskolebiblioteken. Planen
ska visa på vilket värde biblioteksverksamheten kan
skapa och ge vägledning i valet av prioriteringar av
framtida utvecklingsinsatser och strategier. Dess
utom ska planen möjliggöra riktade utvecklings
insatser och strukturerad uppföljning. Biblioteks
planen revideras efter tre år med möjlighet till
förlängning ytterligare två år.

Ur bibliotekslagen
Varje region och de kommuner som inte ingår i en
region ska bedriva regional biblioteksverksamhet
med syfte att främja samarbete, verksamhets
utveckling och kvalitet när det gäller de folk
bibliotek som är verksamma i länet.
(Lag 2019:961, 11 §)
Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner
för sin verksamhet på biblioteksområdet.
(Lag 2019:961 17 §)

Den regionala biblioteksplanen ska:
1. Identifiera och analysera utmaningar och
möjligheter
2. Peka ut strategiska utvecklingsområden
3. Visa på hur planen ska följas upp
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2.

Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg

Den regionala biblioteksverksamheten i Blekinge
och Kronoberg utgörs av Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg (BiBK) som är en samordnad
resurs för två regioner med Region Blekinge som
administrativ huvudman. De kommunala folk
biblioteksverksamheterna är BiBK:s huvudsakliga
målgrupp. För dessa ger den regionala biblioteks
planen stöd i arbetet med utveckling, samverkan
och kvalitet men är inte styrande. BiBK stödjer
folkbiblioteken i att ta fram kommunala biblioteks
planer och bidrar till Kungliga bibliotekets upp
följning av hur de används.

Den regionala biblioteksverksamheten behöver
kunna anpassas till kommunernas olika förut
sättningar. I de 13 kommuner BiBK:s verksamhet
riktar sig till ser behoven olika ut på grund av
ekonomiska och demografiska skillnader.
I hela avsnitt två syftar ordet bibliotek på de
kommunala folkbiblioteken i Blekinge och
Kronoberg, om inte annat specificeras.

2.1 Vision för den regionala 
		 biblioteksverksamheten

I BiBK:s uppdrag ligger att stödja folkbibliotekens
utveckling som lärande organisationer genom
kompetensinsatser, metodutveckling, process
ledning, läs- och skrivfrämjande, omvärldsbevak
ning och stöd till verksamhetsutveckling. För att
stärka kommunernas biblioteksmedarbetare och
chefer är även nätverkande inom olika områden ett
arbete som prioriteras. Omvärldsanalys och fram
tidsspaning i samverkan med målgruppen är särskilt
angelägna uppgifter för att utforma en för biblio
teken relevant verksamhet.

Alla kommuner i Blekinge och Kronoberg ska ha en
relevant och likvärdig biblioteksverksamhet med
hög kvalitet som är tillgänglig för alla. Samtliga
bibliotek i de två regionerna ska samverka genröst
kring olika frågor, alla tillsammans och i mindre
kluster.

2.2 Biblioteksutveckling Blekinge
		 Kronobergs mission

Folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg står inför
både utmaningar och möjligheter de närmaste
åren. Några av de trender och tendenser som blivit
synliga i det förberedande analysarbetet inför
planen är digitalisering, digital delaktighet,
kommunernas ekonomiska utmaningar, kompetens
försörjning, sociala och ekonomiska skillnader
mellan olika grupper av människor, demokrati- och
rättighetsfrågor, bibliotekens funktion i kristid samt
förändrade läsmönster. Dessa kommer att påverka
folkbiblioteksverksamheten och därmed BiBK:s
överväganden under planperioden. Inflytandet på
utvecklingsområden och perspektiv från de identifi
erade påverkansfaktorerna utvecklas längre fram i
texten.

BiBK ska vara en motor som tillsammans med
biblioteken driver verksamhetsutveckling präglad
av nyfikenhet och innovationslust med demokrati
och delaktighet som ledstjärnor.
BiBK ska underlätta b
 ibliotekens samarbete med
varandra och med andra aktörer, samt stödja
transformation bland annat när det gäller digitala
tjänster, biblioteksrummens utveckling, läsfrämjande arbete och det demokratiska samtalet.
BiBK ska stärka och stödja biblioteken i att erbjuda
relevant verksamhet.
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2.3 Övergripande perspektiv
		 för planperioden

De globala målen

Sex övergripande perspektiv för planperioden
har identifierats utifrån styrdokument och för
beredande analysarbete. Konsekvenserna för de
sex perspektiven ska tas i beaktande i samtliga
beslut som fattas och överväganden som görs.

I september 2015 bestämde FN att Agenda 2030
blir verklighet genom att ta fram de 17 globala
målen och de 169 delmålen. Med hjälp av
Agenda 2030 och de globala målen vill man skapa
hållbar utveckling. Ansvaret för att nå målen ligger
på regeringar i alla FN-länder. Agenda 2030 är
ingen lag, utan ett dokument som länderna
frivilligt har skrivit under.

Perspektiven är:
• Hållbarhet
• Tillgänglighet
• Mångfald
• Nationella minoriteter
• Barn och unga
• Digital transformation

Biblioteken kan göra stor skillnad i samhället
genom att arbeta med uppdrag som rör demokrati,
språkutveckling, digital tillgänglighet och läs- och
litteraturfrämjande. För att utjämna klyftor och
medverka till att människor får leva ett fullvärdigt
liv behöver ett utåtriktat, uppsökande och ut
jämnande arbete göras tillsammans med andra
samhällsaktörer.

2.3.1 Hållbarhet
Begreppet hållbar utveckling handlar om att upprätthålla goda livsvillkor för alla människor i hela
världen, men också om att skydda de komplexa
ekosystem som människan är en del av. Förutom
ekologisk hållbarhet brukar
även ekonomisk och social
hållbarhet nämnas som
två grundpelare
inom begreppet.

I grunden präglas biblioteksverksamheten av sam
ägande och samarbete och har en väl upparbetad
infrastruktur både nationellt och internationellt. De
lokala biblioteken är sammanbundna med andra
bibliotek och låntagare på andra platser i Sverige
och världen genom fjärrlån, lärande, samarbete och
gemensamt upphandlade tjänster. Trots att
bibliotek har en inbyggd hållbarhet krävs ett
ständigt pågående förändringsarbete då såväl
bibliotekens förutsättningar som intressenternas
förväntningar på bibliotek ständigt förändras.
FN:s globala mål i Agenda 2030 är viktiga bygg
klossar i både Blekinges och Kronobergs regionala
utvecklingsstrategier.
[ 6 ]

2.3.2 Tillgänglighet
Personer med funktionsnedsättning är en av de
målgrupper som prioriteras i bibliotekslagen.
Biblioteken har, liksom all offentlig verksamhet,
FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning att förhålla sig till. Konven
tionen förtydligar vad som krävs för att personer
med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina
rättigheter uppfyllda. Sedan 2014 finns en ny
diskrimineringslagstiftning som klassificerar bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

Om tillgänglighet finns med i planering och framtagande av produkter och tjänster blir dessa ofta
mer användarbara för alla, inte bara för den tänkta
målgruppen, och kan då sägas vara universellt
utformade.
BiBK arbetar tillsammans med biblioteken i
Blekinge och Kronoberg för att personer med
funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ta del av
litteratur, information och bibliotekens verksamhet.
Det gäller både fysisk och digital verksamhet. Målet
är full delaktighet på lika villkor.

Tillgänglig biblioteksverksamhet för personer med
funktionsnedsättning innefattar både bemötande
och tillgänglighet till lokaler, verksamhet
och medier. Biblioteksverksamheten
ska vara utformad så att så många
som möjligt kan ta del av den.

[ 7[ ]7 ]
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2.3.3 Mångfald
År 2020 var omkring var femte invånare i Sverige
född i ett annat land. Det är nödvändigt för
biblioteken att förhålla sig till detta och biblioteks
lagen ger biblioteken ett tydligt uppdrag att prio
ritera människor med annat modersmål än svenska.
När BiBK arbetar utifrån ett mångfaldsperspektiv
är det med ett brett normkritiskt perspektiv uti
från diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Biblioteken ska bedriva en verksamhet
som människor kan ta del av oavsett identitet och
bakgrund.

Ur IFLA:s mångkulturella
biblioteksmanifest
Kulturell mångfald är grundvalen för vår kollektiva
styrka, såväl i lokalsamhället som på global nivå.

2.3.4 Nationella minoriteter

De sju diskrimineringsgrunderna är:

Sveriges fem erkända nationella minoriteter är
sverigefinnar, tornedalingar, romer, judar och
samer.

• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet

Det finns fem erkända nationella minoritetsspråk:

• religion eller annan trosuppfattning

• Finska

• funktionsnedsättning

• Meänkieli

• sexuell läggning

• Jiddish

• ålder

• Romani chib i alla former
• Samiska i alla former
Biblioteken förbinds genom bibliotekslagen att
ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna. Ett sätt att arbeta med de nationella
minoriteterna som ett övergripande perspektiv är
att jobba främjande för, om och av de nationella
minoritetsgrupperna. Verksamheten ska formas
utifrån antagandet att det finns personer som tillhör de nationella minoriteterna i närområdet.
Ett annat sätt är att synliggöra och öka förstå
elsen för grupperna hos majoritetsbefolkningen. I
biblioteksverksamheten innebär det bland annat
att minoritetsspråken ska synliggöras och främjas
oavsett efterfrågan.
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Ur Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

De nationella minoriteterna utgör en levande del av det
svenska samhället och kulturarvet och är en resurs som kan
stärka och vitalisera länets kulturliv.
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Ur Region Blekinges kulturplan 2022-2025:

Genom att regionalt främja erfarenhetsutbyten samt samla
och sprida kunskap om metoder och arbetssätt ska arbetet
med att nå barn och unga med kultur brett i samhället främjas.
2.3.5 Barn och unga

Ur Region Kronobergs kulturplan
2022-2024

I bibliotekslagen 8 § finns formulerat att “folk
biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
barn och ungdomar för att främja deras språk
utveckling och stimulera till läsning, bland annat
genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov
och förutsättningar”. Sedan 2020 gäller även Barn
konventionen som svensk lag vilket bland annat
stärker kraven på offentliga organisationer att sätta
barnens bästa först. 1

Insatsområde: Barns och ungas egna kulturella
uttryck och delaktighet

Biblioteken har en viktig roll att fylla för barns utveckling och för deras rätt att göra sin röst hörd.
Kulturella uttryck och att själv skapa eller ta del av
andras berättelser har sin givna plats i verksamheten. Genom att bygga stabila relationer med barn
och deras familjer och vara lyhörda för deras behov
ökar biblioteken möjligheterna att förbli relevanta
även för unga och unga vuxna.
I både Region Blekinges kulturplan (2022-2025)
och i Region Kronobergs kulturplan (2022-2024)
lyfts barn och unga fram som en särskilt prioriterad
målgrupp. I Barnkonventionen definieras barn som
varje människa under 18 år. Hos biblioteken förekommer olika definitioner i olika kommuner. Även i
Kulturplanerna för Region Blekinge respektive
Region Kronoberg lyfts olika åldrar fram som
särskilt prioriterade. När BiBK tar perspektivet
barn och unga i beaktande antas bredast
möjliga definition och även unga vuxna
inkluderas.

1
Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets
bästa. (Källa unicef.se 2020-11-09)
[ 10 ]
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Det finns behov av att utveckla kunskap och
flexibilitet i de kulturpolitiska strukturerna på
olika nivåer för att främja barns och ungas egna
kulturella uttryck och delaktighet. Region Krono
berg aktiverar insatsområdet tillsammans med
berörda intressenter genom att:
• öka kunskapen om barns och ungas kulturva
nor och livsvillkor. [...]
• stärka samverkan med kulturplanens intressen
ter kring barns och ungas möjligheter till kulturell
välfärd under den fria tiden.
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2.3.6 Digital transformation
Digitalisering är en kraftfull pågående samhälls
förändring som på olika sätt påverkar de flest
delar av livet på såväl lokal som global nivå.
Den digitala transformationen medför nya
behov, beteenden och vanor. Den digitala
utvecklingen kan därför inte ses som en av
gränsad fråga och arbetet under planperioden
ska inkludera ett digitalt helhetsperspektiv.

För en del människor saknas både ekonomiska
förutsättningar och kunskap för att bli digitalt
delaktiga. BiBK stödjer folkbiblioteken i deras
uppdrag att verka för att alla människor ska kunna
nyttja det utbud av digitala tjänster som samhälls
förändringen medför.
Eftersom digitala förändringar har en tendens att
ske väldigt snabbt ska det i organisering och plan
ering finnas utrymme för förändring och revidering.

Den samhälleliga digitaliseringen innebär
många fördelar och förenklingar för män
niskor, men det finns också en del saker att
uppmärksamma.
Frågor om digital integritet, digital till
gänglighet, digital säkerhet och avsaknad
av offentligt finansierade digitala tjänster
skapar osäkerhet hos många.

[ 11 ]
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2.4 Utvecklingsområden
Fyra områden kommer att prioriteras under planperioden. Utgångspunkt är det analysarbete som
gjorts inför planen och specifikt de identifierade
utmaningar som nämns i inledningen av detta
avsnitt.
Gemensamt för samtliga utvecklingsområden
är att de i förlängningen syftar till att skapa för
utsättningar för en relevant och tillgänglig
biblioteksverksamhet för att alla människor i
Blekinge och Kronoberg.

2.4.1 Attraktiv biblioteksregion
Den viktigaste faktorn för stärkt biblioteksverksamhet är personalen. Utan rätt kompetens i verksamheten är nyttan med biblioteksmedierna, programverksamheten eller biblioteksrummen liten. Att
skapa och upprätthålla goda möjligheter att rekrytera personal med relevant kompetens är därför
helt avgörande för bibliotekens framtida utveckling.
För att biblioteken ska kunna möta utmaningen att
vara attraktiva arbetsgivare finns flera olika nyckel
faktorer. Om biblioteken har en tydlig identitet och
ses som en självklar samverkanspart i den egna
organisationen bidrar det till att attrahera ny, och
behålla, befintlig personal. De enskilda bibliotekens
biblioteksplaner kan vara kraftfulla dokument för
att sätta riktning för, och tydliggöra, verksamheten.
Att bibliotekscheferna har tillgång till nätverk och
stöd inom biblioteksutvecklingsfrågor för att driva
sina organisationer framåt på ett bra sätt är ytter
ligare en faktor.
Genom kreativt utvecklingsarbete kan Blekinge och
Kronoberg synliggöras som biblioteksregion nation
ellt och därigenom nå potentiell personal. Genom
att skapa möjligheter att anställa personal med

andra utbildningar än de traditionella inom
biblioteks- och informationsvetenskap kan
kompetensfältet inom biblioteken vidgas. Även en
bred representation av olika kön, ålder och bakgrund bland medarbetarna stärker verksamheten.
Kompetensutveckling som är ett av de områden
som BiBK arbetar allra mest med, bland annat
genom att verka för att bibliotekens personal ska
ha god tillgång till information och utbildning samt
möjlighet till fördjupning. Påverkande krafter för
bibliotekens kompetensbehov är bland annat
ekonomi, politik, digitalisering och förändrade
styrdokument. BiBK arbetar för att stärka biblio
tekens förutsättningar att ta vara på de möjligheter
framtidens innovationer och digitala utveckling kan
ge. Omvärldsbevakning och framtidsspaning är av
stor betydelse för att matcha de utmaningar och
förändringar som biblioteksverksamheten står inför.
För att stärka bibliotekens möjligheter att både ta
del av de nationella satsningar som görs inom fältet
och påverka utformningen av dessa, har BiBK även
en viktig uppgift i att vara en röst för regionens
bibliotek i nationella sammanhang.

BiBK:s prioriteringar:
• Erbjuda bibliotekspersonalen rätt kompetens
utveckling vid rätt tillfälle.
• Initiera utvecklingsarbete och stärka biblio
teken för att bidra till att de blir mer attraktiva som
arbetsgivare.
• Synliggöra bibliotekens utvecklingsarbete inter
nationellt, nationellt, regionalt och lokalt.
• Stärka samverkan med forskning och utbildning.

[ 13 ]
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2.4.2 Agent för demokratin

BiBK:s prioriteringar:

Att ge fri tillgång till information och litteratur är en
viktig del av bibliotekens demokratifrämjande
arbete. Allt fler människor hämtar i huvudsak
information från källor med hårt filtrerande algo
ritmer som skapar filterbubblor och utgör en
grogrund för desinformation. För att möta denna
samhällsutmaning måste biblioteken vara rustade
med en stor bredd av tillförlitliga källor och per
sonal som har kompetens att både värdera och
tillgängliggöra dessa. I kristider är det av särskild
vikt att bibliotekets funktion som motvikt till
ovetenskaplighet och ryktesspridning stärks.

• Tillsammans med biblioteken i kommunerna
utveckla strategier för hur bibliotekens roll i sam
hällsutvecklingen kan synliggöras och på så vis
stärka människors möjligheter att vara aktiva i den
demokratiska processen.
• I samverkan med biblioteken verka för stärkt
kunskap om digitaliseringens kopplingar till folk
bildning och demokratisering.
• Utveckla metoder för direkt dialog med
bibliotekens prioriterade målgrupper.

Genom välfungerade biblioteksverksamhet kan
människors möjligheter att delta i samhällsutveck
lingen stärkas. Ökad digital delaktighet gör det
möjligt för fler att hålla sig informerade. Tillgänglig
görande av medier och information på flera olika
språk kan göra att språkliga skäl till utanförskap
minskar.

Ur förstudien ”Biblioteken som
tankesmedjor?”
”Parallellt med ”Digitalt först” har olika
innovationsspår utvecklats. Ofta med en
dokumenterad progression över de ökade
kompetenser man införskaffat sig. Som motbild
till denna positiva bild av förändringsvilja och
ny kunskap är det ett faktum att det ännu är få
människor som vänder sig till biblioteken för att be
om hjälp med digitala frågor och funderingar som
berör mer av det som handlar om demokratins
utveckling och den fria åsiktsbildningen – bortom
de rena handhavandefrågorna.”

Biblioteken har goda möjligheter att genom
lyhördhet och användarorientering skapa möten
människor emellan, fysiska såväl som digitala, och
därigenom vara en del av den delakultur som är
samtidens och framtidens folkbildning. Genom att
aktivt värna fri åsiktsbildning, tryck- och yttrande
frihet bidrar biblioteken till att skapa engagemang
hos allmänheten för samhällsfrågor och främja
levande demokratiska samtal. Särskilt för de i
bibliotekslagen prioriterade grupperna, som ofta
har svårt att på egen hand kräva sin rätt till inflyt
ande, kan biblioteken ha avgörande betydelse.

(Biblioteken som tankesmedjor? Förstudie om
biblioteken och demokratiuppdraget.
Britt Stakston 2021)
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2.4.3 Folkets bibliotek

BiBK:s prioriteringar:

Folkbiblioteken har en viktig roll i lokalsamhällena
som en av allt färre tillgängliga öppna mötesplatser
och som arena för gemensamma aktiviteter. På
biblioteken finns möjligheter för alla att mötas kring
olika intressen utan krav på ekonomisk ersättning
eller annan motprestation. Biblioteket är en öppen
och tillgänglig plats där alla människor har rätt till
likvärdig service, och en plats för lärande av olika
slag genom hela livet. I det formella lärandet som
organiseras inom utbildningssystemet fyller biblioteken en självklar roll, men även i det som brukar
benämnas icke formellt lärande, såsom kompetensutveckling, och i det informella lärandet som ofta
sker på egen hand.

• Stärka biblioteken som noder för att överbrygga
geografiska, socioekonomiska och kulturella klyftor
bland annat genom att erbjuda utbildning inom
användarorienterade metoder och främja lokal
samverkan.
• Stärka förutsättningarna för biblioteken att ge
invånarna möjligheter att påverka verksamheten.
• Bidra till bibliotekens utveckling som skapandeoch experimentverkstäder.
• Vidareutveckla biblioteken som öppna platser för
möten och evenemang.

Biblioteken kan vara centrum för lokalsamhällets
invånare där kunskap delas och förs vidare i krea
tiva verkstäder eller studiecirklar. För att biblioteken
ska fortsätta utveckla sin samverkan med civilsam
hället och det lokala föreningslivet på ett sätt som
gynnar och stärker invånarna är det av största vikt
att biblioteken har förmåga att skapa relationer och
sammanhang. God kännedom om närområdet ger
större möjlighet att forma verksamheten i linje med
användarnas behov, både i fråga om verksamhet
och biblioteksrummens fysiska utformning.
För att biblioteken ska stärka sin relevans för lokalbefolkningen krävs modet att lyfta frågor om vad
biblioteksverksamheten ska innehålla, hur den ska
bedrivas och för vem den fyller en funktion. Svaren
på de frågorna bör inte formuleras av biblioteken
själva utan behöver sökas tillsammans med målgrupperna för att riktningen ska bli rätt.
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Ur bibliotekslagen:

Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning
och tillgång till litteratur.

(Lag 2019:961, 7§)

2.4.4 Att stärka människors språk

alla människor så avgörande betydelsen av att
kunna uttrycka sig.

Tillgång till språk är en bred demokratifråga.
Människors förmåga att tolka information är av
görande för att kunna förstå, avkoda och medverka
i sin omvärld. Att vara läsande är att ha tillgång
till litteraturupplevelser som kan bidra till både
utveckling och välbefinnande och det läsfrämjande abetet är en grundbult inom biblioteks
verksamheten. Traditionen att ge lästips, anordna
läsecirklar och bokprata är lång och livskraftig, men
det läsfrämjande arbetet inkluderar mer än så.

För att nå de människor för vilka stöd i läs-, skrivoch språkutveckling kan göra allra störst skillnad
krävs satsningar som når utanför bibliotekens
fysiska och digitala rum, genom medveten och
strategisk samverkan med olika aktörer i civil
samhället, i näringslivet och inom offentlig sektor.
Den gedigna erfarenhet och specifika kompetens
inom området som finns hos biblioteken gör att
de kan fungera som nav för ett brett läsfrämjande
arbete.

Förmågan att läsa har stark koppling till förmågan
att skriva och i bibliotekens läsfrämjande arbete
är det vanligt att det även finns inslag av skriv
främjande. En annan faktor som påverkar de
läsfrämjande insatserna är att antalet olika typer
av medier och former för läsning ökat i takt med
teknikutvecklingen. I en bred definition kan läs
främjande sägas handla om alla aktiviteter, allt strategiskt arbete och all metodik som bidrar till ökad
lässtimulans av alla typer av text i alla former.

BiBK:s prioriteringar:
• Tillsammans med biblioteken arbeta strategiskt
med läs- och språkfrämjande insatser.

Barn och unga har rätt till en god språk- och läs
utveckling, lässtimulans via berättelser i tal och
skrift och att själva uttrycka sig på flera olika sätt.
Eftersom förmågan att lära språk är som allra störst
före och under lågstadieåldern behöver biblioteken
lägga särskilt fokus på insatser för de yngsta barnen.

• Utveckla processer som motiverar och stimulerar
läsning och skrivande i samverkan med biblioteken
och andra aktörer, utifrån invånarnas behov, med
särskilt fokus på de i bibliotekslagen prioriterade
grupperna.
• Upprätthålla och vidareutveckla samverkan för
små barns språkutveckling

För att läsfrämjande arbete ska få hållbara och
långsiktiga effekter finns behov av att i högre grad
lyfta upp, fördjupa och problematisera frågor kring
varför, hur och för vem arbetet görs. Når insatserna
fram till människor i alla olika åldrar, med alla olika
språk och olika förmågor? Det är relevant att lyfta
frågor kring hur läs-, skriv-och litteraturfrämjande
kan inkludera alla språk, såväl svenska som andra
modersmål än svenska, de nationella minoritetsspråken samt teckenspråk. I förlängningen är språk
tätt sammankopplat med identitet genom den för

Nationell läsfrämjandesatsning
Under 2021-2023 genomför Statens kultur
råd en satsning på kompetensutveckling för
folkbibliotekspersonal inom litteraturförmedling
och läsfrämjande, med särskilt fokus på barns och
ungas läsning.

[ 19 ]
[ 19 ]

SJUKHUSBIBLIOTEK

3. Sjukhusbibliotek

Region Blekinge är huvudman för Medicinska
biblioteket i Karlskrona och Region Kronoberg för
Hälsobiblioteket.

3.1 Medicinska biblioteket
		 Region Blekinge
Dagens och morgondagens sjukvård grundar sig på
vetenskaplig evidens. Medicinska biblioteket i
Karlskrona har som främsta målgrupp regionens
personal vid sjukhus, primärvård, psykiatri och
tandvård i deras kliniska arbete, kompetens
utveckling, forskning och studier. Medicinska
bibliotekarier har till uppgift att stödja regionens
personal i hela Blekinge län med litteratursökningar,
handledning och undervisning i användningen av
medicinska informationsresurser och bidrar till att
regionanställda kan söka, hitta och kritiskt värdera
vetenskaplig information. Andra målgrupper är
patienter, närstående och allmänheten som erbjuds
patientinformation.

Medicinska biblioteket bidrar till patientsäkerhet
och en effektivare sjukvård genom att hälso- och
sjukvårdspersonalens informationskompetens ökas
och utvecklas. Kvalitativa elektroniska och tryckta
resurser köps in, lyfts fram och presenteras för att
stödja ett evidensbaserat arbetssätt inom vården.
Kontinuerlig undervisning ska bedrivas för region
anställda för att resurserna ska användas på ett
optimalt sätt. De medicinska bibliotekarierna har
som mål att intensifiera och fördjupa kontaktytorna
med kliniker och verksamheter genom pedagogisk
och informationsstödjande närvaro i vardags
arbetet för landstingsanställda, bland annat med
tjänsten ”klinisk bibliotekarie”.
Bibliotek inom hälso- och sjukvård samarbetar i ett
nationellt nätverk, Eira, för att främjajämlik tillgång
till vetenskapliga resurser över landet. Medicinska
biblioteket är organisatoriskt placerat i Blekinge
kompetenscentrum. Under 2021 pågår en översyn
av enheten och eventuella förändringar kan komma
att påverka bibliotekets verksamhet i större eller
mindre omfattning vilket i sin tur kan medföra att
aktuell plan behöver ändras.

Biblioteksgeografin i Blekinge och Kronoberg
Det finns 69 folkbiblioteksenheter i Blekinge och Kronoberg 2021 � 41 i Kronoberg och 28
i Blekinge. Utöver dessa finns bibliotek på bland annat skolor, förskolor och äldreboenden.
Många av dem är utlåningsställen utan bemanning. Inom de fem folkbiblioteksorgani
sationerna i Blekinge arbetar 95 personer. De åtta i Kronoberg har 132 anställda. I alla
kommuner finns även skolbibliotek. Dessa ligger utanför den regionala biblioteksverksam
hetens uppdrag. På 33 platser är dessa integrerade med folkbiblioteken och delar personal
och/-eller lokaler.
I Blekinge och Kronoberg finns ett antal specialbibliotek på Marinmuseum, Blekinge
museum, Sjöstridsskolan, Kulturparken Småland, Carlskrona Läsesällskap samt på marinen.
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3.2 Hälsobiblioteket i
		 Region Kronoberg
Hälsobiblioteket tillhör organisatoriskt FoUU:
Utbildning & lärande, och arbetar för att främja
kunskap och utveckling inom hälso-och sjukvården.
Hälso-och sjukvård ska grunda sig på evidens och
för att underlätta detta erbjuds kunskapsstöd
i form av tillgängliga informationsresurser och
informationskompetens. Hälsobiblioteket är lokal
iserat i tre lokaler; på Ljungby lasarett, på Sankt
Sigfrids Sjukhus och på Centrallasarettet i Växjö.
Information och digitala resurser nås via både
intern och extern webbsida. Biblioteket arbetar
för god tillgänglighet och bevakar information och
medier inom områdena hälsa och sjukvård. Hälsobiblioteket är ett LIBRIS-bibliotek vilket innebär
deltagande i samarbetet kring Sveriges Nationalbibliotekskatalog LIBRIS, tillhandahållande av fjärrlån och bidrag med innehåll i form av katalogposter.
Hälsobiblioteket vill verka för ett gott samarbete
mellan olika bibliotekstyper i Sverige och för en
jämlik vård när det gäller information och kunskap.

Prioriterade målgrupper:
Anställda i Region Kronoberg
Då vården alltmer ska utgå från evidens utgör
Hälsobiblioteket ett stöd för vårdpersonal gällande
resurser och utbildning i dessa. Regionanställda
har tillgång till de tre bibliotekslokalerna dygnet
runt via meröppet och kan ta hjälp av biblioteks
personalen med tjänster som sökhjälp, beställa
sökuppdrag, beställa ett omvärldsbevakningspaket,
fjärrlån i form av böcker eller artiklar med mera.

viktiga komponenter för att uppnå delaktighet i
patientens egen vård och kan ge underlag för dialog
mellan patienten och vården. Det finns också möjligheter för inneliggande patienter, patienter som
går på regelbunden behandling och närstående
att ta del av en mindre samling media för vila och
avkoppling.
Studerande
Biblioteket erbjuder också studenter inom Hälsooch sjukvård att fritt ta del av de resurser som finns
på plats i biblioteken.

3.2.1 Utvecklingsområden
Patientinformation
I Region Kronoberg pågår ett omställningsarbete
till ett nytt förhållningssätt, Nära vård, som syftar
till ett mer personcentrerat arbetssätt som utgår
från patientens individuella behov. Förhållningssättet förutsätter också välinformerade patienter
som har kunskap om sin sjukdom. Ett utvecklingsområde och mål för Hälsobiblioteket är därför
att i högre grad nå och erbjuda information till
gruppen patienter och närstående via webben,
informationsmaterial och patientföreningar.
Klinisk bibliotekarie
Sedan våren 2021 pågår ett pilotprojekt mellan
Anestesikliniken på Centrallasarettet i Växjö och
Hälsobiblioteket där personal från biblioteket fungerar som kliniska bibliotekarier. Hälsobiblioteket har
bidragit med två omvärldsbevakningspaket, har
deltagit i Journal clubs samt möten kring projektet.
Syftet är att stärka den vetenskapliga kompetensen
hos vårdpersonalen och projektet kommer att ut
värderas innan det implementeras på andra kliniker.

Patienter och närstående
Patienter och närstående har möjlighet av att ta
del av informations-resurser och Hälsobiblioteket
har en samling av böcker och informationsmaterial
om hälsa och sjukdomar som är speciellt anpassad
till denna målgrupp. Information och kunskap är
[ 21 ]
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4. Folkhögskolebibliotek

Region Kronoberg är huvudman för Grimslövs
folkhögskola och Region Blekinge för Bräkne Hoby
Folkhögskola. För närvarande har Bräkne Hoby
folkhögskola inget skolbibliotek.

Grimslövs folkhögskolas bibliotek erbjuder:
• en blandning av nytt och gammalt inom både
fack- och skönlitteratur, där nya författare
samsas med gamla klassiker.

4.1 Grimslövs folkhögskola 		 Skolbiblioteket

• ett referensbibliotek med uppslagsböcker som
får användas endast på skolan.

Vision för Grimslövs folkhögskolas bibliotek:
Grimslövs folkhögskolas bibliotek verkar för att
nytt och gammalt möts och förenas. På Grimslövs
folkhögskolas bibliotek finns litteratur för bildning,
utbildning och nöje - nytt och gammalt samsas på
hyllorna. Att den världsberömda författaren Vilhelm
Moberg startade sin litterära bana på Grimslövs
folkhögskola är något som syns i biblioteket där
brev och dedikerade böcker från författaren finns
förvarade. Biblioteket är en plats där deltagarna
kan uppehålla sig under och efter skoltid för att
söka information till skolarbte eller tillbringa egen
tid för nöje och avkoppling. Innehållsmässigt strävar
biblioteket efter att ha litteratur som knyter an till
de olika utildningar och kurser som ges vid folkhögskolan.

• deltagare med läsnedsättning får ett konto på
talbokstjänsten Legimus. Samtliga deltagare har
tillgång till inläsningstjänst för läromedel.

• tidskrifter som knyter an till de olika kurserna
och utbildningarna som skolan ger.

• lättläst litteratur, inklusive många klassiker i
enklare format.
• tillgänglighet för alla dygnet runt även kvällar
och helger.
• bemanning av biblioteksansvarig cirka 4
timmar/vecka
• aktiviteter för deltagare såsom poesiaftnar,
studiegrupper och bokcirklar.
• möjlighet för alla på skolan att genom olika 		
forum vara delaktiga och komma med förslag på
inköp och utvecklingsområden.

Högskole-och folkhögskolebibliotek i Blekinge och Kronoberg
Blekinge tekniska högskolas bibliotek har lokaler i Karlskrona och Karlshamn. Förutom
Bräkne Hoby folkhögskola, som hörtill Region Blekinge, finns även Litorina folkhögskola,
Jämshögs folkhögskola och Valjevikens folkhögskola som har bibliotek som främst servar
skolornas elever och personal.     
Linneuniversitets universitetsbibliotek är lokaliserat i Växjö och Kalmar. I Kronoberg finns
även bibliotek på Grimslövs, Sankt Sigfrids och Markaryds folkhögskolor. Grimslövs folkhög
skola hör till Region Kronoberg, de övriga två har andra huvudmän.
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5. Uppföljning

Biblioteksplanerna ger möjlighet till nationell
uppföljning. Kungliga biblioteket har i uppgift att
tillsammans med de regionala biblioteksverksam
heterna och kommunerna att följa upp hur region
ala och kommunala biblioteksplaner tas fram och
antas.

Grimslövs folkhögskolas bibliotek strävar efter att:
• tjäna som en lugn studieplats för alla skolans
deltagare.
• erbjuda vägar till informationssökning och 		
fördjupning vid skolarbeten.
• skapa läslust och möjligheter till läsning för
skolans deltagare och personal.
• ge förutsättningar för ett aktivt och kritiskt
kunskapssökande och i detta vara en del i att 		
främja demokratin.
• spegla skolans kulturprofil och dess olika
kurser.
• deltagarna känner sig delaktiga i bibliotekets
verksamhet, exempelvis genom möjlighet att 		
påverka inköp av litteratur och föreslå aktiviteter.
• anordna olika aktiviteter på kvällstid.

De olika biblioteksverksamheterna följer upp och
utvärderar sina delar av den regionala biblioteksplanen internt. Biblioteksutveckling Blekinge
Kronobergs del av biblioteksplanen följs upp med
utgångspunkt i respektive kulturplan och särskilda
villkor från de båda regionala kulturverksam
heterna. Det sker genom regelbundna dialog
möten och årlig rapportering i Kulturdatabasen (via
Kulturdatabasen rapporteras all kulturverksamhet
till Kulturrådet). Till Kulturdatabasen bifogas också
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

4.1.1 Utvecklingsområden
Grimslövs folkhögskolas bibliotek vill utveckla:
• olika forum och plattformar för att sprida
information om de möjligheter som finns till 		
läsning för alla.
• bredda mångfalden i utbud av böcker,
däribland litteratur från olika delar av världen.
• bredda mångfalden i utbudet av litteratur om
urbefolkningar från olika delar av världen.
• undersöka möjligheter för och utöka samver
kan med andra bibliotek.
• utöka utbudet med strömmande ljud i sam		
arbete med Systematik Cicero, leverantören av
skolans bibliotekssystem.
• utöka utbudet av aktiviteter på kvällstid.
• utöka samarbetet med elevkåren för en ökad
delaktighet.
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