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Inledning 
 

Sveriges bibliotekslag antogs av Sveriges riksdag 1996. 2005 kompletterades lagen med en tilläggs-

paragraf där det framgick att ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteks-

väsendet ska samverka. Kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheterna”. 

2014-01-01 trädde en ny bibliotekslag i kraft (SFS 2013:801). I § 17 åberopas att kommuner och 

landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Svensk 

Biblioteksförenings definition av begreppet biblioteksplan lyder: ”En biblioteksplan avser ett politiskt 

förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en 

kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses”. Ansvarig myndighet för biblioteksfrågor 

är Kungliga biblioteket (KB) som tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och 

kommunerna ska följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används. 

 
Biblioteksverksamheten ska ses som en strategisk resurs i tillväxt- och utvecklingsarbetet inom 

kommunen. Biblioteksplanen ska ange konkreta förutsättningar för biblioteksverksamheten och 
strategier för verksamhetens utveckling.  Biblioteksplanen är ett politiskt dokument och definierar 

bibliotekets roll inom olika politikområden i förhållande till de övergripande målen för kommunens 

utveckling. Biblioteksplanen ska ange konkreta förutsättningar för biblioteksverksamheten och 

strategier för verksamhetens utveckling. Planen ska antas av kommunfullmäktige och revideras 

regelbundet. Varje ny strategisk plan för bibliotekets uppdrag och arbete som utarbetas, tillförs 

biblioteksplanen. 

 

Bibliotekens verksamhet och organisation 

Biblioteket är ett ickekommersiellt, politiskt obundet och demokratiskt rum dit alla är välkomna. I 

Älvdalen är ansvaret för biblioteksverksamheten fördelat mellan kommun och landsting. Det 

kommunala politiska ansvaret ligger hos Allmänna utskottet, som ansvarar för huvudbiblioteket och 

två biblioteksfilialer samt hos Barn- och utbildningsutskottet som har ansvar för 

grundskolebiblioteken. För gymnasiebiblioteket ansvarar både kommun och region. De 

eftergymnasiala utbildningarna som tillhandahålls av Siljankommunernas lokala utbildningscentra 

Siljansutbildarna har respektive lärosäte som huvudman. Detta gäller även de kommuninvånare som 

studerar på distans. Ansvaret för studenternas informationsförsörjning har i första hand biblioteken 

vid respektive lärosäte. Älvdalens folkbibliotek samverkar med alla dessa biblioteksformer för att 

kommunens invånare ska få bästa möjliga biblioteksservice.  

 

Kommunbiblioteken 
Älvdalens bibliotek består av ett huvudbibliotek som är beläget i centrala Älvdalen samt två 
filialbibliotek i Särna och Idre.  
 
Personal: 4,0 årsverken fördelat på 2,5 bibliotekarier, 1,0 filialföreståndare, 0,5 biträdande 
enhetschef. Under 2019–2020 har biblioteket med stöd från Statens Kulturråd även 1,0 projektledare 
som leder bibliotekets arbete med digital delaktighet samt ytterligare 1,0 projektledare tillsammans 
med Malung- Sälens kommun och Smedjebacken som leder ett gemensamt projekt om nationella 
minoritetsspråk.  
 
Biblioteken har öppet timmar fördelat enligt följande: 
 
Älvdalen  20 timmar/vecka, Meröppet 92 timmar/vecka 
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Särna  11 timmar/vecka, läsrummet öppet 7,5 timmar/vecka 
Idre  14 timmar/vecka 
 
 
Sommartid kan tiderna variera något. 
 
Biblioteket erbjuder elektroniska tjänster som är tillgängliga även när biblioteken är stängda. 

Biblioteksanvändarna kan söka i katalogen, reservera böcker, låna om böcker, få boktips, beställa 

fjärrlån, lyssna på eller läsa e-böcker. 

Prioriterade målgrupper  
Unescos folkbiblioteksmanifest betonar att alla folkbibliotek ska kunna erbjuda anpassade tjänster 

och material till personer som av någon anledning inte kan ta del av det ordinarie utbudet, till 

exempel personer med funktionsnedsättning eller som tillhör en språklig minoritet.  Den svenska 

bibliotekslagen (2013:801) pekar också särskilt ut bibliotekens ansvar för vissa prioriterade grupper 

och deras rätt till anpassade medier. De prioriterade grupper som nämns i lagen är barn och 

ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna samt personer som har 

annat modersmål än svenska.   

Service och utvecklingsförvaltningen lyfter fram barn och ungdomar som en viktig målgrupp barn och 

ett av förvaltningens mål är att Unga i Älvdalen ska känna att tillvaron är meningsfull och att de blir 

sedda. Ett annat förvaltningsmål är att erbjuda målgruppsanpassad verksamhet. 

 

På Älvdalens bibliotek finns sammanlagt 0,75 ordinarie tjänst avsatta för att erbjuda service till de 

prioriterade grupperna.  Under 2019–2020 har biblioteket med stöd från Statens Kulturråd 

ytterligare 2 tjänster avsatta för prioriterade målgrupper. Den målgruppsanpassade verksamheten 

kan bestå av biblioteksvisningar, nedladdning av talböcker, förmedling av licens för egen nedladdning 

av material från Myndigheten för Tillgängliga Medier, bokcirklar, bokombudsträffar, bvc-träffar, 

datakurser, bokprat med mera. Dessutom finns ett stort urval av medier avsedda för dessa 

prioriterade grupper, så som anpassade medier för personer med funktionsnedsättning och läs- och 

skrivsvårigheter, lättlästa böcker och böcker på mångspråk samt en barnavdelning och en 

ungdomsavdelning.  

 

Biblioteksplanens mål och riktning 
Denna biblioteksplan har tagits fram av Älvdalens bibliotek och avser folkbiblioteksverksamheten i 

Älvdalens kommun. Allmänna mål med biblioteksverksamheten är att uppfylla bibliotekslagen och 

arbeta utifrån förvaltningens aktuella mål samt övriga styrdokument och planer som berör 

bibliotekets verksamhet. Utgångspunkten är ett bibliotek för alla och att alla kommunens invånare 

och tillfälliga besökare ska ha tillgång till biblioteksverksamhet. Demokrati, Tillgänglighet, Digital 

delaktighet och Samverkan är våra ledord. 

 

Särskilda mål under planperioden 
Den nationella biblioteksstatistiken visar att Älvdalens bibliotek har lägre antal utlån och besök än 

rikssnittet. Särskilda mål under den tid som biblioteksplanen avser är därför att  

 Öka antal utlån av medier 

 Öka antal fysiska besök 
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Fokusområden under planperioden 
Under den gällande perioden för biblioteksplanen ska vi särskilt fokusera på följande områden: 

 

 Fortsätta det politiska uppdraget att införa Meröppet på alla kommunens bibliotek. 

 Se över medieutbudets allsidighet och kvalitet på huvudbibliotek och filialer genom att 

utarbeta och uppdatera medieplaner som används som underlag vid nyinköp.  

 Vara en aktiv part i att utveckla olika former av bibliotekssamverkan i Dalarna. Detta 

inbegriper bland annat Ovansiljans bibliotek (Mora, Orsa, Älvdalen) och utökad 

bibliotekssamverkan i Dalarna. 

 Vara en aktiv part i projektet Nationella minoriteter som drivs tillsammans av Malung-Sälens 

bibliotek, Smedjebackens bibliotek och Älvdalens bibliotek med medel från den statliga 

bibliotekssatsningen Stärkta bibliotek. 

 Fortsätta driva och utveckla det digitala/skapande projektet som drivs med projektmedel 

från den statliga satsningen Stärkta bibliotek.  

 Vara en aktiv part i förskolornas arbete med att starta förskolebibliotek 

 

 

Aktiviteter  

 

För att alla ska kunna ta del av biblioteksverksamhet 
Bibliotekslagen säger att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och att alla ska ha tillgång till 

biblioteksverksamhet. Även förslaget till nationell biblioteksstrategi –Demokratins skattkammare 

talar om vikten av tillgänglighet och menar att tillgängligheten till biblioteksverksamheternas 

innehåll, tjänster och lokaler ska vara god och jämlik. Biblioteken i Älvdalens kommun ska vara 

tillgängliga för alla, oavsett ålder, nationalitet, språk eller funktionsvariation. Tillgängligheten avser 

lokaler, biblioteksverksamhet, teknisk utrustning och mediabestånd.  

För att främja litteratur 

För de grupper som saknar ekonomiska eller andra möjligheter att själva ta del av efterfrågade 

medier spelar biblioteken en viktig roll. Regeringen framhåller vikten av att bibliotekets utbud ska 

spegla och ge utrymme för olika åsikter, så att användarna kan bilda sig en egen uppfattning i 

omdiskuterade frågor. Utbudet av medier och tjänster ska även vara allsidigt sammansatt vilket 

innebär att det inte får styras av ideologiska eller religiösa påtryckningar. För att alla ska kunna vara 

delaktiga i samhällslivet behöver biblioteken kunna erbjuda medier på andra språk än svenska, 

medier på lättläst svenska samt hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Bibliotekslagen 

säger att allmänheten avgiftsfritt ska få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss 

tid oavsett publiceringsform. Förslaget till nationell biblioteksstrategi –Demokratins skattkammare 

menar att det är mediernas innehåll, inte formaten som har betydelse och att bibliotekens utbud ska 

finnas i olika format. Enligt strategin bör det vara självklart att biblioteken förutom tryckt litteratur 

även bör tillhandahålla musik, film och datorspel.  

 

Älvdalens bibliotek erbjuder medier för hemlån eller användning i biblioteket – böcker, ljudböcker, 

film, tidningar med mera, samt tillgång till e-böcker via Elibs webbplats och e-boksappen Biblio. 

Biblioteket erbjuder medier för alla åldrar. På huvudbiblioteket finns det möjlighet att spela TV-spel, 

dataspel, Nintendo Switch samt prova på VR-spel. Det finns även möjlighet att lyssna på två olika 

taltidningar. På alla kommunens bibliotek går det att låna Daisyspelare. För att göra det lättare för 

föräldrar att hinna låna böcker har biblioteket bokpåsar för hemlån på alla kommunens 
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förskoleavdelningar. Utbudet av medier på Älvdalens bibliotek ska i enlighet med målsättningarna i 

bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest vara av en hög kvalitet, vara anpassat till lokala 

förutsättningar och behov samt särskilt ta hänsyn till behoven hos barn och unga, funktionshindrade 

samt personer med annat modersmål än svenska. Bibliotekets personal ska vara väl uppdaterade i 

det aktuella medieutbudet och varje ansökan om fjärrlån bedöms som ett möjligt inköpsförslag.  

 

Särskild satsning under planperioden 

 Biblioteket ska se över medieutbudets allsidighet och kvalitet på huvudbibliotek och filialer 

genom att utarbeta och uppdatera medieplaner som används som underlag vid nyinköp 

 

För att främja läsning 

 

 

 

Personalen på Älvdalens bibliotek har som ambition att arbeta så allsidigt som möjligt med 

läsfrämjande och litteratur. Läsfrämjande arbete kan delvis ske genom ett traditionellt bokprat men 

även genom att använda sociala medier eller olika varianter av utåtriktad verksamhet i samarbete 

med andra aktörer. Exempel på läsfrämjande aktiviteter är biblioteksvisningar, författarbesök, 

bokprat, boktips i sociala medier, högläsning, tematiska skyltningar och exponering av böcker i det 

fysiska rummet.  

Det viktigaste med bibliotekets läsfrämjande arbete är att förmedla läsglädje, engagemang och väcka 

intresse, vilket i förlängningen leder till aktiva läsare. 
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För att prioritera barn och unga 
 

 
 

Barn och ungdomar är en av bibliotekets prioriterade målgrupper. För att främja barns språk- och 

läsutveckling bjuder biblioteket tillsammans med BVC och specialpedagog in alla nyblivna föräldrar 

och deras barn till biblioteket där vi pratar om språkutveckling och delar ut en bokpresent. Alla barn 

som fyllt 1 år får också en bok i present. Några av förskolorna i kommunen har bokombud och för att 

stötta dem i deras viktiga arbete ordnar biblioteket regelbundet bokombudsträffar. Under sommaren 

arrangerar biblioteket den läsfrämjande aktiviteten Sommarlovsboken och Högläsningsklubben. 
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Varje år söker biblioteket inköpsstöd för folk- och skolbibliotek från Statens Kulturråd. Bidraget bidrar 

till att biblioteket kan genomföra den lokala läsfrämjandeplanen för barn och unga. För att göra det 

lättare för föräldrar att hinna låna böcker har biblioteket bokpåsar för hemlån på alla kommunens 

förskoleavdelningar. 

 

Särskild satsning under planperioden 

 För att öka tillgången till litteratur och stimulera till läsning och språkutveckling ska 

biblioteket bistå kommunens förskolor i arbetet med att starta förskolebibliotek. Syftet är att 

skapa stimulerande läsmiljöer, ge alla barnen en likvärdig tillgång till litteratur och stödja 

förskolepersonalens pedagogiska arbete med att främja barns läs- och språkutveckling. 

Verksamheten är obemannad och stationerad på förskolorna. För beståndets utveckling och 

relevans ansvarar kommunens barnbibliotekarie tillsammans med särskilt utsedda 

bokombud från respektive pedagogisk verksamhet. Målet är att kommunens alla förskolor 

ska ha ett förskolebibliotek. Verksamheten finansieras till viss del med medel från Statens 

Kulturråd.  

 Biblioteket ska bjuda in till 6-årsträff och dela ut barnens första lånekort till barn som fyllt 6 

år. 

 

För att prioritera personer med funktionsnedsättning 
Biblioteksverksamhet ska vara tillgänglig för alla. Personer med funktionsnedsättning är enligt 

Bibliotekslagen en av bibliotekets prioriterade målgrupper. Älvdalens bibliotek tillhandahåller idag 

tillgängliga medier som lättlästa böcker, taktila böcker, medier på teckenspråk, punktskrift och TAKK.  

Biblioteket bistår låntagare med nedladdning av talböcker från Legimus och med att skapa konton för 

egen nedladdning av talböcker från Legimus. Biblioteket har särskilda talboksspelare för utlån och 

huvudbiblioteket erbjuder möjlighet att lyssna på taltidning.  

För att prioritera personer med annat modersmål än svenska 
För många nyanlända är biblioteken en viktig ingång till samhället och folkbiblioteken 
är en central aktör för att underlätta integration och inkludering av nyanlända. Personer med annat 
modersmål än svenska är enligt Bibliotekslagen en av bibliotekens prioriterade målgrupper. 
Kommunplanen säger att Älvdalens kommun ska stå för tolerans och jämställdhet och att vi ska vara 
en kommun som präglas av mångfald. Vi ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter för alla medborgare. I Älvdalens kommun välkomnar vi alla nya medborgare. Älvdalens 

bibliotek tillhandahåller medier på mångspråk och lättläst svenska. Biblioteket ska ha ett eget 

mediebestånd på de språk som talas i kommunen. Barn och ungdomsmedier prioriteras.  Biblioteket 

kompletterar det egna beståndet med depositioner från andra bibliotek i länet och fjärrlånar eller 

köper in medier på efterfrågan. Biblioteket har visningar av biblioteket för nyanlända och samarbetar 

med SFI, till exempel genom att erbjuda läsecirklar eller datakurser. 

För att prioritera Nationella minoritetsspråk och lokala dialekter 
Nationella minoriteter är enligt Bibliotekslagen en av bibliotekens prioriterade målgrupper. I 

förslaget till nationell biblioteksstrategi –Demokratins skattkammare lyfts minoritetsspråken fram 

som ett område man vill stärka. Älvdalens kommun är ett samiskt förvaltningsområde vilket medför 

särskilda åtaganden, bland annat har kommunen skyldighet att främja samernas språk och kultur. 

Kommunplanen för Älvdalens kommun säger att kommunen ska värna vårt unika kulturliv med våra 

språk och olikheter. Kommunen har tre kommundelar och de lokala dialekterna är älvdalska, särnmål 

och idremål. Älvdalens bibliotek ska tillhandahålla medier på de nationella minoritetsspråken och de 
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lokala dialekterna. Biblioteket ska regelbundet uppmärksamma minoritetsspråken och de lokala 

dialekterna, till exempel genom programverksamhet. 

 

Särskild satsning under planperioden 

 En studie som Kungliga biblioteket har gjort visar att biblioteken inte uppfyller 

bibliotekslagens krav när det gäller de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. 

Älvdalens bibliotek driver därför tillsammans med Malung-Sälen och Smedjebackens 

bibliotek ett projekt för att stärka bibliotekens arbete med nationella minoriteter. 

Projektägare är Malung-Sälens bibliotek. Projektet är flerårigt och drivs med hjälp av 

projektmedel från Statens Kulturråd genom regeringens satsning Stärkta bibliotek. Första 

året beviljades projektet 2,2 miljoner år och andra året 1,2 miljoner. Syftet med projektet är 

att hitta gemensamma modeller och metoder för hur alla biblioteken i Dalarna kan arbeta 

med minoritetsspråken i sina verksamheter. Vi vill öka bibliotekspersonalens kunskaper om 

minoritetsspråken genom utbildning och kompetenshöjande insatser. Vi vill även öka 

allmänhetens kunskap om de nationella minoriteterna genom programverksamhet och andra 

aktiviteter. 

 

För att främja utbildning och bildning 

 

 
 

Bibliotekslagen säger att biblioteken ska främja bildning och utbildning. På alla bibliotek i Älvdalens 

kommun finns platser för studier. Även om ansvaret att förse studenter med kurslitteratur ligger på 

respektive lärosäte och inte på folkbiblioteken har kommunens bibliotek en stor efterfrågan på 

kurslitteratur då många i kommunen studerar på distans. För att tillgodose behovet köper biblioteket 

mycket kurslitteratur och fjärrlånar även från andra bibliotek i landet.  Det finns även ett samarbete 

med Högskolan Dalarna om att skicka litteratur till högskolans studenter.  
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Särskild satsning under planperioden 

 För att möta den stora efterfrågan på kurslitteratur ska biblioteket under planperioden satsa 

på att bygga upp en avdelning med kurslitteratur. 

  Biblioteket ska utveckla tjänsten Boka en bibliotekarie som innebär att studenter som 

behöver stöd med att leta litteratur eller söka information kan boka en tid med en 

bibliotekarie.  

 

För att erbjuda mötesplatser 

 

 
 
Biblioteken får en allt större betydelse för människors möjligheter att mötas då många andra 
naturliga mötesplatser och serviceställen i samhället försvinner. Biblioteket som mötesplats ska vara 
kravlös och tillgänglig för alla. Biblioteken ska ha lokal förankring, vara nära och lättillgängliga och 
samtidigt vara en mötesplats där spännande och oväntade saker ska hända. Det är viktigt att 
bibliotekets fysiska rum är tilltalande och ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. Rummen 
för barn och ungdomar ska vara attraktiva på deras villkor. Biblioteket ska även finnas i de virtuella 
rum där folk befinner sig. Arbetet med det virtuella biblioteket – den digitala mötesplatsen – är 
därför en viktig del. Ett av Service- och utvecklingsförvaltningens mål är att erbjuda mötesplatser. 
Bibliotekspersonalen på Älvdalens bibliotek arbetar ständigt med att göra lokalerna attraktiva och 
tillgängliga för sina besökare samt erbjuda ett brett utbud av programaktiviteter för olika 
målgrupper.  Älvdalens bibliotek har även en aktiv närvaro i sociala medier. Som första bibliotek i 
Dalarna erbjuder huvudbiblioteket i Älvdalen Meröppet. Meröppet innebär att alla över 18 år kan få 
tillgång till biblioteket 06-22 alla dagar i veckan.  Under Meröppet kan man låna och lämna böcker, 
studera, låna dator och använda wifi. Det är också möjligt att använda biblioteket för sociala och 
kulturella möten som till exempel bokcirklar, handarbetsträffar, teckningsträffar med mera.  
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Särskild satsning under planperioden 
 

 Uppdraget att införa Meröppet på kommunens bibliotek gäller även filialerna och under 

planperioden kommer Meröppet att införas på biblioteken i Särna och Idre. 

 

För att öka allmänhetens kunskap om informationsteknik  
 

 

Den digitala utvecklingen accelererar och det krävs att man har en god digital kompetens för att inte 

hamna i ett digitalt utanförskap. Digital kompetens är avgörande idag för att delta i samhället och det 

är en demokratisk rättighet för alla att oavsett individuella förutsättningar och hemförhållanden 

kunna ta del av digitala tjänster, information och kunskap för att kunna hantera sin vardag. Drygt en 

miljon svenskar lever idag i ett digitalt utanförskap. Det innebär att det finns en stor grupp som inte 

använder internet och digitala tjänster, trots att det mesta i samhället är digitaliserat. 

 

Biblioteken har ett tydligt uppdrag när det gäller att arbeta för ökad digital delaktighet. 

Bibliotekslagen säger att biblioteken ska främja allmänhetens kunskap om informationsteknik. 

Förslaget till nationell biblioteksstrategi–Demokratins skattkammare menar att biblioteken ska spela 

en stor roll för att överbrygga de digitala klyftorna. Biblioteken har i uppdrag att stödja invånarna i 

att uppnå en god medie-och informationskompetens och bidrar därmed att höja kunskapsnivån i 

hela samhället. Uppdraget innebär att bibliotekspersonalen måste ha god digital kompetens. Därför 

har regeringen startat ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal- Digitalt först.  
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Älvdalens bibliotek arbetar för digital delaktighet genom att bland annat delta i nationella och 

internationella digitala veckor som All Digital Week och e-Medborgarveckan. Då arrangerar 

biblioteket till exempel visningar av digitala tjänster och erbjuder möjlighet att få hjälp på plats. Man 

kan alltid vända sig till bibliotekets lånedisk om man behöver hjälp eller visning av bibliotekets e-

tjänster. Älvdalens bibliotek ordnar också olika kampanjer på Facebook, bland annat om källkritik och 

information kring olika digitala tjänster. Bibliotekspersonalen deltar i kompetenshöjande insatser 

inom området, till exempel genom att delta i kompetensutvecklingsprojektet Digitalt först.   

Särskild satsning under planperioden 

 För att utveckla bibliotekets arbete med digital delaktighet driver Älvdalens bibliotek ett 

projekt för att starta ett digitalt center. Projektet är flerårigt och drivs med hjälp av 

projektmedel från Statens Kulturråd genom regeringens satsning Stärkta bibliotek. Syftet 

med projektet är att öka kommuninvånarnas digitala kompetens genom att inrätta ett 

digitalt center och erbjuda möjligheten att prova på och lära sig mer om ny teknik, men även 

analogt skapande på biblioteket. Projektet vänder sig till alla men prioriterade målgrupper är 

barn och ungdomar, personer med funktionsvariation samt personer med annat modersmål 

än svenska. Bibliotekspersonalens digitala kompetens ska också höjas. Projektet är väl 

förankrat och har fått stort genomslag i kommunen. Det har även uppmärksammats 

regionalt och nationellt, vilket lett till att Älvdalens bibliotek nu räknas som Digidel-center 

och ingår i det nationella Digidel-nätverket. Biblioteket ska under planperioden verka för att 

projektet permanentas och blir en del av kommunens ordinarie verksamhet.  

 

För att främja kulturell verksamhet 
Forskning kring kulturens påverkan på människans välmående visar att kulturupplevelser kan påverka 

människan positivt både fysiskt och psykiskt. Kultur berikar individer och stärker demokratin. 

Tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande påverkar även hur vi som människor 

upplever och förstår vår omvärld och oss själva. Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken främja kulturell 

verksamhet. Enligt kommunens kulturplan bör nyskapande, experimentell verksamhet och 

ungdomskulturens olika former ges utrymme, inte minst när det gäller att förbättra möjligheterna till 

eget skapande på likvärdiga villkor för både flickor och pojkar. Älvdalens bibliotek främjar kulturell 

verksamhet genom att ordna författarbesök, utställningar, sagostunder, bokcirklar, olika skapande 

aktiviteter med mera.  

 

Särskild satsning under planperioden 

 För att utveckla bibliotekets arbete med skapande verksamhet driver Älvdalens bibliotek ett 

projekt för att starta ett makerspace, dvs en verksamhet som kombinerar analogt och digitalt 

skapande. Projektet är flerårigt och drivs med medel från Statens Kulturråd, som en del av det 

digitala projektet. Projektet vänder sig till alla målgrupper men fokus ligger på bibliotekens 

prioriterade målgrupper.  

 För att uppnå kommunens mål om likvärdigt kulturutbud i alla tre kommundelarna ska 

biblioteket utveckla arbetet med livesändning av arrangemang.  

 

För att samverka 
Älvdalens bibliotek samverkar förutom med andra kommunala verksamheter även med föreningar, 

studieförbund och andra aktörer. Enligt Bibliotekslagen ska bibliotek samverka med varandra. Även 

förslaget till nationell biblioteksstrategi–Demokratins skattkammare poängterar vikten av samarbete 
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mellan biblioteken för att öka tillgängligheten till medier. Ett bibliotekssamarbete är ett effektivt sätt 

att öka utbudet och förbättra tjänsterna som erbjuds bibliotekets användare. Älvdalens bibliotek 

ingår tillsammans med Mora och Orsa bibliotek i bibliotekssamarbetet Ovansiljans bibliotek. I 

samverkan ingår folkbibliotek och biblioteksfilialer i Mora, Orsa och Älvdalen. Samarbetet bygger på 

ett gemensamt biblioteksdatasystem för de tre kommunerna med en gemensam bibliotekskatalog, 

ett gemensamt reservationssamarbete och gemensam webbkatalog för katalogsökningar och 

självservice. Det finns ett gemensamt lånekort och ett samordnat transportsystem av medier mellan 

kommunerna.  

Älvdalens bibliotek lånar regelbundet in depositioner på andra språk än svenska från olika bibliotek i 

länet. Bibliotekets personal deltar aktivt i Länsbibliotek Dalarnas arrangemang, tar del av den 

kunskap och den kompetensutveckling som erbjuds samt bidrar med egen kompetens. Personal från 

Älvdalens bibliotek ingår i regionala nätverk för barnbibliotekarier och bibliotekschefer samt andra 

befintliga eller nya nätverk som skapas utifrån behov.   

 

Särskild satsning under planperioden 

 Ovansiljans bibliotek är på väg att övergå i det större bibliotekssamarbetet Dalabiblioteken, 

som omfattar samtliga kommuner i Dalarna. Samarbetet syftar till att erbjuda regionens 

biblioteksbesökare likvärdig biblioteksservice med hög kvalitet oberoende av var man bor. 

Genom samordning ges möjlighet att bli mer effektiva, säkra kompetensförsörjningen och 

höja kvaliteten med oförändrade medel. Bibliotekens gemensamma resurser ska erbjuda ett 

brett utbud av olika medier och information samt goda möjligheter till formellt och 

informellt lärande.  Älvdalens bibliotek har personal i olika arbetsgrupper och ska vara en 

aktiv part i att utveckla olika former av bibliotekssamverkan i Dalarna. Detta inbegriper bland 

annat Ovansiljans bibliotek och Dalabiblioteken. 

 

För att säkerställa kvalitet  

Folkbibliotekens utbud och tjänster ska enligt Bibliotekslagen präglas av allsidighet och kvalitet. Enligt 

kommunplanen ska Älvdalens kommun alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Kvaliteten i 

verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar. Älvdalens 

bibliotek gör regelbundet användarundersökningar för att se vad användarna tycker om 

verksamheten och vad som kan förbättras. Uppföljning av verksamheten görs även genom den 

nationella biblioteksstatistiken som årligen lämnas till Kungliga Biblioteket (KB) samt genom Kolada-

mått. Uppföljning av nämndmål sker årligen via årsbokslut. Med biblioteksplanen som grund gör 

biblioteket en årligen återkommande aktivitetsplan för vilka verksamheter och evenemang som 

bibliotekspersonalen ska arbeta med. 
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Personal 

 

 

Enligt kommunplanen ska all personal i Älvdalens kommun känna delaktighet, trygghet och 

förtroende i sitt arbete. Medarbetarna ska också ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta 

tänkbara service. Älvdalens bibliotek har regelbundet arbetsplatsträffar och verksamhetsträffar. 

Personalen har möjlighet att ta del av kommunens friskvårdsutbud. Medarbetarsamtal och 

lönesamtal genomförs enligt kommunens Riktlinjer och rutiner för lönebildning (LÖV). 

Bibliotekspersonalen har god möjlighet till kompetensutveckling, bland annat genom att delta i 

utbildningsdagar inom Ovansiljan och länet. Bibliotekspersonalen från kommunens tre folkbibliotek 

träffas fyra gånger per år för planering och uppföljning av verksamheten, kompetensutveckling och 

social samvaro.  

Särskild satsning under planperioden 

 Under planperioden görs en extra satsning för att höja bibliotekspersonalens kunskap om 

nationella minoriteter. 

 Under planperioden görs en extra satsning på den digitala kompetensen, bland annat genom 

att delta i regeringens kompetensutvecklingsprojekt Digitalt först.  
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Bilaga  

Lagar och andra nationella och internationella styrdokument för bibliotek 

 

Bibliotekslagen 

Det allmänna biblioteksväsendet i Sverige regleras i bibliotekslagen (2013:801). Lagen fastställer att 

biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning. 

Prioriterade grupper som biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt är personer med 

funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer som har annat modersmål än svenska 

samt barn och ungdomar genom att bland annat erbjuda litteratur till dessa grupper utifrån deras 

behov. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och allmänheten ska avgiftsfritt kunna låna 

litteratur.  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-

2013801_sfs-2013-801 

 

Unescos biblioteksmanifest 

Unescos folkbiblioteksmanifest från 1949 utgör än idag ett grunddokument för folkbibliotekens 

verksamhet och standarden på bibliotekens tjänster. Manifestet säger att ”folkbiblioteket ska som 

lokalt kunskapscentrum göra all sorts kunskap och information lättillgänglig för sina användare”. Det 

betonas att bibliotekets tjänster ska vara till för alla oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, 

religion, nationalitet, språk eller social status. Biblioteket ska erbjuda alla åldersgrupper material som 

motsvarar deras behov. Det material som biblioteket erbjuder ska vara av hög kvalitet samt anpassat 

till lokala förutsättningar och behov. 
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/01/bibliotekens-internationella-manifest-webb-

utskrift.pdf 

Förslag till nationell biblioteksstrategi  
Kungliga biblioteket har tagit fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Förslaget lämnades i 
rapporten Demokratins skattkammare i mars 2019. Utgångspunkten för förslaget är bibliotekslagen 
med sin portalparagraf om bibliotek för alla. Visionen för biblioteken är att de ska finnas till för alla 
med hänsyn till vars och ens behov och förutsättningar. Det yttersta målet med hela verksamheten 
är att stärka bildningen och därmed demokratin. 
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html 

 
FN:s barnkonvention 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) kommer att införlivas i svensk lag från 
och med den 1 januari 2020. Enligt konventionen ska alla åtgärder som rör barn ha barnets bästa i 
främsta rummet. Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. Barnets rätt till 
tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. Barnkonventionen nämner särskilt 
barn som hör till nationella minoriteter och urfolk. https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten 
 

Lagen om nationella minoriteter 
Lagen om nationella minoriteter säger att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Enligt lagen har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling 
av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-
nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/01/bibliotekens-internationella-manifest-webb-utskrift.pdf
https://wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/01/bibliotekens-internationella-manifest-webb-utskrift.pdf
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
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Kommunala styrdokument 

 

Kommunövergipande mål för Älvdalens kommun 

Den välkomnande kommunen 
Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi formar en 
kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal 
service som ständigt utvecklas och anpassas efter medborgarnas och besökandes behov i våra tre 
kommundelar. Vi både värnar och vill utveckla vårt unika kulturliv med våra språk och olikheter. I 
Älvdalens kommun välkomnar vi alla nya medborgare. 
 
Den varma kommunen 
Vi ska vara en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna. Våra 
medborgare är vår viktigaste resurs. Vi ska vara en bra kommun att leva i för människor i alla livets 
skeden. Vi skapar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat genom en aktiv 
medborgardialog. Vi ska stå för tolerans och jämställdhet. Vi ska vara en kommun som präglas av 
mångfald. Vi ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter för alla medborgare.  
 
Den gröna kommunen  
Älvdalens kommun arbetar hela tiden för ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt, socialt 
som ekonomiskt. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt 
kunna bruka våra unika naturområden. Kommunen är aktiv för att främja övergång till 
energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer ekologiska/närproducerade 
livsmedel. 
 
Den växande kommunen 
Älvdalens kommun ska vara en attraktiv besöks-, företags- och bostadskommun. Vi bidrar till att fler 
jobb skapas och att fler vill besöka, bo och leva i Älvdalens kommun. Vi ska skapa förutsättningar för 
goda kommunikationer, för såväl resande, gods som datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa 
goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för 
etablering av företag och bostäder. 
 
Effektiv förvaltning 
Älvdalens kommuns verksamhet kännetecknas av ett såväl koncernövergripande som 
förvaltningsövergripande arbetssätt samt ett näringslivsfrämjande synsätt. Koncernen ska varje år ha 
ett ekonomiskt överskott. Vidare ska förvaltningarna eftersträva att rationalisera och effektivisera sin 
verksamhet och hålla sig inom tilldelad budgetram. 

 

Förvaltningsmål 
Unga i Älvdalen ska känna att tillvaron är meningsfull och att de blir sedda 

Målgruppsanpassad verksamhet 

Överraskande god service (samarbete Ovansiljans bibliotek) 

Skapa förutsättningar för mötesplatser 

Förvaltningen ska bidra till ett attraktivt Älvdalen (Ovansiljans bibliotek, Meröppet) 

 

Älvdalens kommuns Kulturplan 

Älvdalens kommun har en övergripande kulturplan som beskriver nuläge, mål och 

utvecklingsområden för kultur i kommunen. Enligt kulturplanen har biblioteket under planperioden 

som mål att öka de fysiska utlånen av medier, öka öka antal besök på biblioteken samt öka 
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utlåningsgraden av mediebeståndet för barn och unga. Planen säger också att biblioteket ska införa 

självbetjäning och meröppet på kommunens tre bibliotek. Biblioteket ska under planperioden även 

vara en aktiv part i att utveckla olika former av bibliotekssamverkan i Dalarna. Detta inbegriper bland 

annat Ovansiljans bibliotek (Mora, Orsa, Älvdalen) och utökad bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Kulturplanen tar upp behovet att öka medieutbudets allsidighet och kvalitet på kommunens 

bibliotek, vilket kan göras genom att utarbeta och uppdatera medieplaner som används som 

underlag vid nyinköp, den åtgärden kräver dock också att medieanslaget ökar i takt med 

inköpskostnaderna.  

Överenskommelse mellan Älvdalens kommun och Region Dalarna för åren 2019 - 2022 
Överenskommelsen utgår från Dalarnas regionala kultur - och bildningsplan 2019 –2022 samt 

Älvdalens kommuns kulturplan 2019 – 2022 och redovisar samverkansmöjligheter mellan Älvdalens 

kommun och Region Dalarna. De områden i överenskommelsen som rör biblioteket handlar om att 

kommunen och regionen ska arbeta gemensamt för att öka samverkan mellan biblioteken i Dalarna 

samt att regionen som liksom kommunen är samiskt förvaltningsområde särskilt vill lyfta 

erfarenheterna från Smedjebackens, Älvdalens och Malung – Sälens gemensamma biblioteksprojekt.  

 

Handlingsplan för Älvdalens kommun som samisk förvaltningskommun 

Älvdalens kommun är ett Samiskt förvaltningsområde med ett särskilt ansvar att skydda och främja 

det samiska språket och kulturen.  Enligt handlingsplanen är den samiska närvaron en resurs med 

goda utvecklingsmöjligheter. Det är av värde för Älvdalens kommun att främja och utveckla det 

samiska språket, kulturen och de samiska näringarna. Det har stor betydelse för att uppnå de mål 

Älvdalens kommun har som samisk förvaltningskommun. Det övergripande målet är att den samiska 

kulturen och det samiska språket ska synliggöras som en viktig del av kommunens historiska 

kulturarv och nutida verksamhet. Älvdalens kommun ska öka antalet medborgare som talar och 

förstår det samiska språket.  De åtgärder i planen som kan sägas röra biblioteket är att stimulera eller 

ta initiativ till kulturarrangemang både på samiska och svenska samt att stimulera aktiviteter och 

engagemang som lyfter fram den samiska kulturen. 

 

Viljeinriktning Ovansiljans bibliotek 
Mora, Orsa och Älvdalens kommun har antagit en viljeinriktning för bibliotekssamverkan mellan 

kommunerna. Inriktningen är att biblioteken skall samverka, men förbli tre kommuner. Målet är ”att 

genom samordning av verksamheter optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa 

kompetensförsörjningen och verka för kvalitetsförbättringar med oförändrade medel.”  

Viljeinriktning Dalarnas bibliotek 
Bibliotekscheferna i Dalarna har antagit en viljeinriktning om utökad bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Syftet med samverkan över kommungränserna är att säkra en fortsatt utveckling av bibliotekets 

tjänster i framtiden, få bättre användning av bibliotekens gemensamma resurser, utnyttja och stärka 

personalens kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen. 
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