Inledning
I enlighet med bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta
biblioteksplaner för sina verksamheter. Dals-Eds biblioteksplan är ett politiskt dokument
som definierar bibliotekets roll i förhållande till de övergripande målen för kommunens
utveckling. Planen anger konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten med
uppföljningsbara mål. Biblioteksplanen revideras vart fjärde år och målen följs upp
kontinuerligt av bibliotekspersonalen.
Bibliotekets uppdrag idag är mångfacetterad och komplex. Biblioteken ska vara en
demokratisk mötesplats, ett vardagsrum, en studieplats, en plats för inspiration och
rekreation. I samband med den ökande användningen av teknik har också biblioteken fått
en nyckelroll för medborgarnas digitala delaktighet: hur informationsteknik fungerar, var
information finns, förmågan att bedöma och kritiskt granska information och att veta hur
digital information skapas och sprids. Oavsett vilken anledning medborgare har för att
besöka biblioteket ska alla delar finnas där för alla, oberoende av ålder, kön, etnisk
tillhörighet, religion, nationalitet, språk eller social status.
Styrdokument
Till grund för arbetet med biblioteksplanen ligger:
 Bibliotekslagen (2023:801)
 Skollagen (2010:800)
 IFLA/UNESCO:s internationella biblioteksmanifest
 Västra Götalands regionala biblioteksplan
 Dals-Eds kommuns övergripande styrdokument
 Dals-Eds Fritids- och kulturplan
Bibliotekslagen (2013:801)
Bibliotekslagen lyfter fram:
 kunskapsförmedling
 folkbibliotek för alla
 avgiftsfria lån vid folkbiblioteken
 utvidgat ansvar gentemot barn och unga, personer med funktionsnedsättning,
nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.
Skollagen (2010:800)
Enligt lagen ska alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasieskolan ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller både för
offentliga och fristående skolor.
IFLA/UNESCO:s internationella biblioteksmanifest
Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster ska inte vara föremål för någon form av
ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar.
Västra Götalands regionala biblioteksplan
Den regionala biblioteksplanen vilar på fyra byggstenar:
 Lärande och utveckling
 Läsa, förstå och uppleva
 Öppenhet och tillgänglighet
 Digital delaktighet

Dals-Eds kommuns övergripande mål
 Dals-Ed – här jobbar vi för attraktivitet
 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed
 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet
Kommunens utvecklingsmål
De mål för Dals-Eds kommun som berör biblioteket är:
 Minska utanförskapet
 Förbättra integrationen av nya invånare
 Förbättra kommunens medborgardialog
 Öka barn och ungas möjlighet till inflytande
Dals-Eds Fritids- och kulturplan
Här följer delar ur kulturplanen som berör biblioteksverksamheten:
 Programverksamheten ska utvecklas
 En utbildad bibliotekarie ska ansvara för barn- och ungdomsverksamheten och
arbeta med läsfrämjande åtgärder
 Dalslandssamarbetet ska utvecklas ytterligare
 Biblioteket ska bidra till att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas
för kunskapsinhämtning och lärande
 Biblioteket ska verka för ökad mångfald
 Meröppet bibliotek ska erbjudas vuxna låntagare
 Biblioteket ska samverka med skolbiblioteken och arbeta med läsfrämjande
åtgärder

Fakta om Dals-Eds kommun
Kommunen har 4 764 invånare, varav något fler män än kvinnor.
De flesta är inrikesfödda. 16% är utrikesfödda varav 5,6% utanför EU.
Långtidsprognos visar på minskat befolkningsunderlag de närmaste fem åren, antalet barn
0 -15 år förväntas minska medan antalet invånare 80+ förväntas öka kraftigt. Samtidigt
förväntas antalet arbetande del av invånare att minska. Men 2018 verkar trenden ha vänt,
åtminstone för tillfället, för just nu växer befolkningen.
Utbildningsnivån i kommunen är låg, andelen eftergymnasial utbildning ligger på 20%.
Kommunen är stor till ytan. Majoriteten av invånarna bor i eller i närheten av centralorten
Ed. Den kommunala servicen är koncentrerad till Ed. Detsamma gäller den kommersiella
servicen. Besöksnäringen är viktig och många turister besöker årligen kommunen. Som
gränskommun till Norge äger många norrmän fritidshus i Dals-Ed.

Dals-Eds folkbibliotek
Kommunens huvudbibliotek är central beläget vid torget i Ed. Inga filialer finns. Biblioteket
är lokal- och personalintegrerat med fritids- och kulturkontoret. Kommunens konsthall är
beläget i bibliotekets lokaler.
Biblioteket har under de senaste åren renoverats och i samband med detta infördes RFID.
Under våren 2018 blev biblioteket ett meröppet bibliotek. Det innebär att låntagare kan
ansöka om behörighet för att komma in på biblioteket under särskilda tider då personal
inte finns på plats.
Det finns 7 datorer uppkopplade för brukarna, varav 4 stycken är för surf, 1 för sökning av
media och 2 för släktforskning. Det finns även tre surfplattor att användas på biblioteket.
Biblioteksdatasystemet Book-IT används, systemet uppgraderas och utvecklas
kontinuerligt. Sedan 2012 samarbetar Dalslands kommuner i systemet Book-IT och den
externa katalogen Arena. Detta innebär att utbudet av media är stort för kommunens
invånare och att de kan lämna tillbaka lånad media var de än befinner sig i Dalslands
kommuner. Låntagarna kan också hemifrån via bibliotekskatalogen låna om media,
reservera och göra förfrågningar via e-post. Via bibliotekets e-tjänster kan låntagare ladda
hem e-böcker, e-ljudböcker och strömmande film.

Statistik och nyckeltal

Dals-Ed

Riket

Lån per invånare

8,4 lån

5,8 lån

Utlån till personer med funktionsnedsättning kontra
bestånd

0,4 %

0,9 %

Fysiskt bestånd per invånare

7,8 media

3,42 media

Fysiska besök per invånare

7,6 besök

6,3 besök

Andel aktiva låntagare

48 %

26 %

Databaser per invånare

0

1,06

Aktivitetstillfällen för vuxna

22

29

Aktivitetstillfällen barn

81

83

Antal årsverken per 1000 invånare

0,47

0,49

Lån per barn under 18 år

12

13

Bestånd för barn och unga per invånare

14,2

8,9

Utlåning kontra mediabestånd för barn och unga

86 %

211 %

Vi kan utöver nyckeltalen konstatera att Dals-Ed utmärker sig i antal utlån per kön jämfört
med våra samarbetskommuner i Dalsland. Endast 11 % av våra manliga låntagare lånade
under 2017. I de andra kommunerna ligger det runt 20%.
När det gäller nyckeltal jämfört med riket utmärker sig utlån till personer med
funktionsnedsättning, utlåning kontra mediabestånd för barn och unga samt
aktivitetstillfällen för vuxna som ligger lägre än riket.

Prioriteringar och mål
Biblioteket är till för alla men särskilt prioriterade enligt bibliotekslagen är barn och unga,
personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska.
Därför bör mål och aktiviteter riktas in främst på dessa grupper.
Dals-Eds kommunen har som mål att öka integrationen av nya invånare och minska
utanförskapet vilket faller väl in i bibliotekets roll som mötesplats.
Barn och unga
På Dals-Eds bibliotek finns en bibliotekarie med ansvar för barn- och
ungdomsverksamheten. Samarbete sker med BVC, förskola och skola. Bibliotekarien
ansvarar också för kommunens barnkulturgrupp. Målgrupp är alla barn och unga från 0 –
18 år. En specifik barn- och ungdomsplan för biblioteksverksamheten ska upprättas med
mätbara och utvärderingsbara mål
Mål för perioden:
Öka barn- och ungdomsboksutlåningen kontra bestånd till riksnivå
Detta når vi genom att:
 Samverka med förskola och skola
 Samverka med Familjecentralen
 Samverka med andra aktörer som arbetar med barn och unga
Personer med funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning är ett vitt begrepp och innefattar såväl fysisk som psykisk
funktionsnedsättning. En bibliotekarie på Dals-Eds bibliotek har ansvar för nedladdning av
talböcker och förmedling av Legimus tjänster (Legimus är Myndighetens för tillgänglig
medias sida där personer med läsnedsättning har möjlighet att ladda hem böcker gratis).
Nyckeltal visar att utlån av media för funktionsnedsatta är betydligt lägre än riket i övrigt. Vi
har också få Legimusanvändare, något som dock inte redovisas till Kungliga biblioteket för
varje separat folkbibliotek.
Mål för perioden:
Öka antalet talboksutlånen kontra bestånd till riksnivå
Öka antalet Legimusanvändare
Detta når vi genom att:
 Samverka med LSS
 Samverka med äldreomsorgen
 Samverka med skolan

Personer med annat modersmål än svenska
Biblioteket i sin form av en öppen och spontan mötesplats passar väl in i integrationen av
våra nya svenskar. Därför är det viktigt att biblioteket har extra låga trösklar för dem med
annat modersmål än svenska. En naturlig samarbetspartner är SFI och ett samarbete har
redan påbörjats.
Mål för perioden:
Öka antalet besökare med annat modersmål än svenska
Detta når vi genom att erbjuda:
 biblioteksvisningar
 bokprat och boksamtal
 boklådor till SFI på Utvecklingscenter

Digital delaktighet
I det digitaliserade informationssamhället ställs höga krav på att kunna läsa och tolka
digital information och att källkritiskt granska information. I den senaste rapporten ”Internet
och Svenskarna 2018” konstateras att det är betydligt fler som är uppkopplade mot
internet idag. Dock är det digitala utanförskapet större på landsbygd, bland
låginkomsttagare och bland de äldre. Det är främst +75 år som står utanför det digitala
samhället. Biblioteken har blivit den plats dit invånarna kommer för att få hjälp med allt från
att söka fram rätt information till att få hjälp med de olika digitala plattformar som används
idag. Detta ställer dels höga krav på kompetens hos personalen och även tid att hjälpa
dem som kommer för att få hjälp.
Mål för perioden:
Minska det digitala utanförskapet i Dals-Eds kommun
Öka den digitala kompetensen hos personalen
Detta når vi genom att:
 Erbjuda kommuninvånarna digital hjälp på biblioteket
 Via projektet ”Stärkta bibliotek” öka personalens kompetens

Biblioteket som mötesplats
Biblioteket är en av samhällets få öppna institutioner där alla är välkomna. Här ryms
kunskap och det livslånga lärandet tillsammans med upplevelser av olika slag. Biblioteket
är en demokratisk mötesplats, en plats för inspiration och rekreation. Här ska utrymme
finnas för samtal, kunskapsutbyte och kulturella upplevelser.
Mål för perioden:
Utveckla biblioteket som mötesplats
Detta når vi genom att:
 Erbjuda en bred programverksamhet för olika åldersgrupper
 Utveckla den digitala kommunikationen med kommunens invånare via Bibliotek
Dalsland och sociala medier

Skolbibliotek
I en kommunal biblioteksplan ingår alla bibliotek som finns i en kommun. I Dals-Ed finns
ett folkbibliotek och tre skolbibliotek. Kultur och Fritid ansvarar för folkbiblioteket och
respektive rektor ansvarar för sin skolas bibliotek.
Elever ska kunna besöka ett skolbibliotek på skoltid. Skolbiblioteket omfattar böcker, både
facklitteratur och skönlitteratur, andra medier och informationsteknik. Skolbibliotekets
verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga
förmåga och digitala kompetens (enl. reviderad Lgr 11, 2018).
I dag finns skolbibliotek i varierande omfattning på kommunens tre skolor. Snörrumsskolan
har ett biblioteksutrymme med ett urval barnböcker. Biblioteket är alltid öppet för eleverna
men saknar fackutbildad personal. Hagaskolan har en bra bibliotekslokal och är
datoriserat i samma biblioteksdatasystem som folkbiblioteket. Skolbiblioteket har ingen
fackutbildad personal men en extra resurs bemannar lokalen. Gymnasieskolan Utsikten
saknar en bibliotekslokal utan är lokaliserad i en litet utrymme i aulan. Beståndet består av
äldre litteratur och DVD-filmer. Just nu pågår en datorisering av bibliotekets bestånd. En
lärare ansvarar för biblioteket men saknar timmar för att sköta det.
För att följa skollagen och den reviderade läroplanen behövs ett omfattande arbete där
rektorerna för kommunens skolor ansvarar för att detta genomförs.
Mål för perioden:
Upprätta en handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten i Dals-Eds kommun.

