
Lidköpings Bibliotek
Biblioteksplan 2021-2024   



Lidköpings Bibliotek
Biblioteksplan 2021-2024

Antagen av:    Kultur- och Fritidsnämnden, Barn- och skolnämnden, 
    Utbildningsnämnden

Dokumentinformation

Fastställt av:     Kultur- och Fritidsnämnden, Barn- och skolnämnden, 
    Utbildningsnämnden

Fastställt datum:   20210204 

Dokumentansvarig:   Chef Biblioteket, Konst & Kultur 

Ansvarig för revidering:  Chef Biblioteket, Konst & Kultur 

Gäller för:    Kultur & Fritid, Barn & Skola, Utbildning

Gäller till, datum:   20241231



Lidköpings biblioteksplan 2021-2024

Bibliotekslagen fastslår att alla kommuner ska ha ett folkbibliotek och slår också fast att de ska ha en 
politiskt antagen biblioteksplan (SFS 2013:801). Skollagen fastslår att alla elever ska ha tillgång till 
ett skolbibliotek (SFS 2010:800).

Denna biblioteksplan beskriver vad Lidköpings kommuns biblioteksverksamhet ska sträva efter, vilka 
områden och vilka prioriterade grupper den ska fokusera på. Detta görs i samarbete med alla berör-
da verksamheter, så att alla är överens om hur verksamheten ska bedrivas för att ge invånarna bästa 
möjliga biblioteksservice. 

Internationella, nationella och lokala styrande dokument ligger till grund för biblioteksplanen. 
Dessa är UNESCO:s skol- och folkbiblioteksmanifest, Bibliotekslagen, Skollagen, Barnkonventionen, 
Demokratins skattkammare - ”utkast till nationell biblioteksstrategi”, Regional biblioteksplan, samt 
Lidköpings kommuns styrkort.

Övergripande inriktning och omfattning för biblioteksverksamheterna i 
Lidköpings kommun 

Utifrån internationella, nationella, regionala och lokala styrdokument formuleras inriktning och om-
fattning i Lidköpings kommuns samlade biblioteksverksamheter enligt följande:

• Biblioteken i Lidköping ska vara till för alla utifrån varje biblioteks verksamhetsfält.

• Biblioteksverksamheten i Lidköping ska ge kulturella upplevelser genom litteratur- och annan 
medieförsörjning samt genom programverksamhet.

• Biblioteksverksamheten i Lidköping ska stödja och bejaka det livslånga lärandet.  

• Biblioteksverksamheten ska vara en arena som främjar demokrati, kunskaps- och språkutveckling, 
nyfikenhet och kreativitet. 

• Biblioteken i Lidköping ska samverka med varandra för att sätta biblioteksanvändaren i fokus och 
erbjuda bästa möjliga service och nyttja sina gemensamma resurser optimalt.

• Barnens biblioteksbehov ska prioriteras.

• Utöver barn är de prioriterade målgrupperna de nationella minoriteterna, personer som har an-
nat modersmål än svenska och personer med funktionssättning. 



Folkbibliotekets inriktning och omfattning

• Erbjuda biblioteksverksamhet med spridning i hela Lidköpings kommun genom stadsbibliotek, 
bokbuss, tre filialer, samt digitala tjänster.

• Utveckla biblioteksverksamheten via samarbetet Bibliotek Västra Skaraborg (V6) med att möta 
dagens och morgondagens behov på ett resurseffektivt sätt.

• Ge en ökad biblioteksservice gentemot Lidköpings biblioteksanvändare via V6-samarbetet.

• Bistå andra förvaltningar i Lidköping med kompletterande medieutbud och läsfrämjande insatser.

• Folkbiblioteket ska ha avgiftsfria bastjänster. 

• Erbjuda tillgång till information och kunskap utifrån varje enskild individs förutsättningar och 
behov.

• Prioritera barn och unga genom att via medieutbud och aktiviteter skapa intresse för läsning   
och kunskapssökande. 

• Erbjuda ett varierat utbud av bildnings- och kulturupplevelser.

• Tillhandahålla medier på olika språk, för alla åldrar.

• Aktivt arbeta för språkinlärning och integration.

• Särskilt beakta behovet av litteratur, hjälpmedel och andra medier för personer med    
funktionsnedsättning.

• Erbjuda ett brett utbud av digitala tjänster. via bibliotekets hemsida.

• Erbjuda en anpassad och inbjudande miljö för studier, arbete och möten.

• Arbeta aktivt med samarbeten mellan biblioteket och Lidköpings förenings- och näringsliv.

• Finnas till för alla, oavsett ålder, könstillhörighet, etnicitet, eller social status.

Ansvarsfördelning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Lidköpings folkbiblioteksverksamhet, innehållande 
Stadsbibliotek, filialer och bokbuss, samt för stöd till Utbildning, Barn & Skola, Social välfärd, 
genom sakkunnig kompetens, samverkan i nätverk och kompletterande medieförsörjning.

Barn- och skolnämnden ansvarar för skolbiblioteken inom grundskolan.

Utbildningsnämnden ansvarar för bibliotek inom gymnasie- och vuxenutbildning.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Folkbiblioteket är en plats där olika generationer och kulturer möts och det är ett offentligt rum dit 
alla i samhället är välkomna utan krav på motprestation. Folkbiblioteket är en mötesplats för 
kunskapsförmedling, lärande, kultur och demokrati.

Lidköping har ett modernt folkbibliotek lyhört inför samtidens krav och förväntningar på tillgänglig-
het, öppenhet, besöks- och arbetsmiljö. Folkbiblioteket ska erbjuda ett allsidigt och kvalitativt utbud 
av medier, tjänster och arrangemang. Folkbiblioteket ska omvärldsbevaka informationsteknologi och 
verka för att öka kunskapen hos biblioteksanvändarna kring hur kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet finns och görs tillgänglig genom modern teknologi.



Utbildningsnämnden 

Gymnasiebibliotek

Gymnasiebibliotekets verksamhet styrs av skol- och bibliotekslagen. Eftersom biblioteket är en del av 
skolan ska verksamheten utformas så att den strävar mot samma mål som övrig pedagogisk verk-
samhet, med andra ord de läroplaner, ämnesplaner och kursplaner som är aktuella. Det ska vara en 
tydlig del av skolans pedagogiska verksamhet där samverkan mellan lärare, elevhälsa och skolledning 
kring elevers lärande är i fokus.

Gymnasiebiblioteket ska stimulera till läsning och digital kompetens med fokus på informationsfär-
digheter och informationssökningsprocesser och det ska fungera som en social och kulturell mötes-
plats där alla elever oavsett bakgrund och ursprung kan mötas och finna studiero.

Samtliga mål kan sammanfattas som ett enda- gymnasiebiblioteket ska ge ökad måluppfyllelse för 
eleverna. (Se Arbetsplan De la Gardiegymnasiets Bibliotek).

Barn- och skolnämnden 

Skolbiblioteken Barn & Skola

Skolbiblioteken i grundskolan regleras och styrs av skol- och bibliotekslag. Eftersom skolbiblioteken 
är en del av skolan ska verksamheten utformas så att den strävar mot samma mål som övrig pedago-
gisk verksamhet. Med andra ord de läroplaner, och kursplaner som är aktuella. 

Skolbiblioteket ska vara en resurs av medier och information, en pedagogisk tillgång, som ska stödja 
och bidra till elevers lärande. Att utveckla förmågor inom språkutveckling, läsförmåga och informa-
tionskompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet. Det är kunskaper som är 
viktiga för att vara en aktiv samhällsmedborgare. Skolbiblioteket kan användas som en pedagogisk 
tillgång som kan integreras i skolans olika ämnen.  



Planperiod

Denna biblioteksplan för Lidköpings kommun gäller från och med 2021 till och med 2024. 
Under denna period hålls dokumentet levande, då dokumentet kontinuerligt arbetas med, 
uppmärksammas och lyfts in i verksamheters och arbetsgruppers årliga handlingsplaner. 
Under 2024 ska biblioteksplanen ges en översyn och vid behov revideras.

en informationstidning utgiven av kultur & fritid, lidköpings kommun 2013

lidköpings 
mötesplatsnya

från epa till bibliotek  ett nummer 
– många verksamheter  ett lyft för kulturlivet  

bevarar historien  lekfulla miljöer skapar läslust  
kaffe till kulturen  konst som berör

Samverkansformer

Genom att samverka mellan kommunerna i västra Skaraborg, eftersträvas att uppnå en mer 
kostnadseffektiv verksamhet och bättre service gentemot kommunernas biblioteksanvändare. 
Med utgångspunkt i ett gemensamt bibliotekssystem möjliggörs en samordning kring mediebe-
stånd, systemfrågor, ökat utbud och till ökad tillgänglighet för användaren.

Samverkansgrupp kultur, barn och unga, vilken inkluderar Kultur & Fritid, Barn & Skola och Utbild-
ning, arbetar tillsammans med att erbjuda kulturupplevelser för målgruppen barn och unga, samt till 
att verka för synergieffekter över förvaltningsgränser.

Samarbete mellan Lidköpings bibliotek och stadens föreningar, näringsliv och studieförbund spelar 
en vital roll i förverkligandet av biblioteksverksamheternas målsträvan.




