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Foto: Biblioteken i Norrbotten 

Folkbiblioteket fyller en unik roll i samhället genom sin långa tradition som folkbildare och 

kunskapsförmedlare. I egenskap av en plats där vem som helst kan vistas utan krav på 

betalning eller motprestation är biblioteket mycket mer än en boksamling. Genom att erbjuda 

en mångsidig verksamhet som samlar människor kring litteratur och kultur väcker biblioteken 

läslust och nyfikenhet hos människor i alla åldrar. 

Folkbiblioteken lyder under bibliotekslagen (SFS 2013:801) som trädde i kraft 1 januari 2014. 

Enligt lagen ska folkbibliotek finnas i varje kommun. De ska vara tillgängliga för alla och 

anpassas efter användarnas behov. I folkbibliotekens uppdrag ingår att verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. 

Skolbiblioteken regleras i skollagen (SFS 2010:800), där det framgår att skolbiblioteket ska 

utgöra en del av skolan pedagogiska verksamhet och att alla elever, oavsett skolform, ska ha 

tillgång till ett skolbibliotek.  

Enligt lag ska alla kommuner ha en politiskt beslutad biblioteksplan. Kiruna kommuns 

biblioteksplan ska ge en tydlig bild över kommunens samlade biblioteksverksamhet. Den är ett 

politiskt styrdokument, beslutat av kommunfullmäktige, som anger vision och riktning för 

utvecklingen av kommunens biblioteksverksamhet för perioden 2022 till och med 2025. 

Planen beskriver mål och visioner för huvudbiblioteket, bokbussen, filialerna och 

skolbiblioteken. 

Kiruna kommuns biblioteksplan är indelad i två delar, där den första beskriver bakgrunden till 

planen och de styrdokument som ligger till grund för den, medan den andra delen är 

framåtsyftande och anger de mål som biblioteksverksamheten ska arbeta utifrån under de 

kommande fyra åren. 
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Foto: Maria Åsén 

I planens första del behandlar vi den verklighet som ligger till grund för planen i form av bland 

annat vision, syfte, styrdokument och organisation.  

Biblioteksplanen vilar på Kiruna kommuns vision för biblioteksverksamheten: 

Biblioteken i Kiruna – möjligheternas plats 

Kirunas rika kulturtradition sträcker sig tillbaka till stadens tillblivelse, där 

folkbiblioteket fyller en central roll inte bara för Kirunas medborgare, utan även för 

Kiruna som stad och för alla som vistas här. Biblioteket ska vara ett nav där kultur, 

föreningsliv och näringsliv möts och ger upphov till spännande, överraskande och 

inspirerande upplevelser för alla åldrar – genom och bortom litteraturen. På biblioteket 

står mångfald och värdskap i centrum, och varje besökare möts med värme och 

engagemang. Här finns något för alla. 

Planen ska utgå från lagen samt från medborgarnas och övriga användares behov av och 

önskan om biblioteksservice. ”Medborgare” omfattar alla kommunens invånare oavsett ålder 

eller härkomst. Syftet med planen är att ge en bild av biblioteksverksamhetens inriktning och 

omfattning som gör det möjligt för den enskilde att överblicka och påverka verksamheten. 

Vi har specificerat mål för den kommunala biblioteksverksamheten inom fem områden, valda 

med hänsyn till de lagar som anger bibliotekets uppdrag och prioriterade målgrupper. De 

områden vi valt att arbeta utifrån är: Barnens bibliotek, Litteratur, kultur och upplevelser, 

Digitalisering och informationskunnighet, Nationella minoritetsspråk och flerspråkighet 

samt Tillgänglighet. 
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Foto: Biblioteken i Norrbotten 

Biblioteksplanen omfattar bibliotek inom den kommunala organisationen. Planen ska ligga till 

grund för utformandet av biblioteksorganisationens verksamhetsplaner under perioden 2022 

till och med 2025. 

 

Uppföljning och utvärdering sker i samband med de årliga verksamhetsberättelserna. 

Planen ska revideras med början 2025 och en ny plan ska antas före årets utgång. 

Biblioteksplanen utgår från följande styrdokument: 

• Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

• Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter 

• Skollagen (SFS 2010:800 2 kap §36) 

• Språklagen (SFS 2009:600) 

• Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) 

• Regional biblioteksplan 2018–2021 

• Regional läsfrämjandeplan 2020–2022 

• Manifest för barnverksamheten på Kiruna stadsbibliotek 

Bibliotekslagen sätter ramarna för all offentligt finansierad biblioteksverksamhet i Sverige. 

Folkbiblioteket ska främja läsning och tillgång till litteratur, samt öka kunskapen om 

informationsteknik och hur man kan använda den för kunskapsinhämtning, lärande och 

delaktighet i kulturlivet. 
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Foto: Biblioteken i Norrbotten 

Lagens ändamålsparagraf lyder som följer: 

2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

I lagen definieras ett antal prioriterade grupper som folkbiblioteket ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt. Dessa är: 

• barn och unga 

• personer med funktionsnedsättning 

• personer med annat modersmål än svenska 

• nationella minoriteter 

På folkbiblioteken har alla rätt att låna litteratur utan avgift. Biblioteken får vid behov ta ut 

administrativa avgifter för till exempel porto, kopiering eller liknande tjänster. 

Sedan 1 januari 2020 utgör barnkonventionen lag i Sverige. I barnkonventionen fastslås att 

barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Precis som vuxna har barn 

rätt till yttrandefrihet och tillgång till information, samt rätt till sitt språk, sin kultur och sin 

religion. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. Vid alla 

beslut som rör barn ska man i första hand utgå från vad som bedöms vara barnets bästa.  
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Foto: Maria Åsén 

I skollagens andra kapitel framgår det att alla elever, oavsett skolform, ska ha tillgång till ett 

skolbibliotek. Skolbiblioteket ska utgöra en del av skolans pedagogiska verksamhet. 

Språklagen slår fast att det allmänna, där biblioteken ingår, har ett särskilt ansvar att skydda 

och främja inte bara svenskan, utan även de nationella minoritetsspråken samt det svenska 

teckenspråket. Enligt språklagen ska var och en som bor i Sverige ges möjligheten att lära sig,  

utveckla och använda svenska. Detsamma gäller den som tillhör en nationell minoritet med 

avseende till minoritetsspråket, eller den som har behov av teckenspråk i relation till det 

svenska teckenspråket. Språklagen definierar de nationella minoritetsspråken som finska, 

jiddisch, meänkieli och dess varieteter, romani chib och samiska. Även de som har ett annat 

modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.  

Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Folkbibliotek, 

som en del av samhället, har i uppdrag att främja de nationella minoriteternas möjligheter att 

behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Särskilt gäller detta barns utveckling av en kulturell 

identitet och användning av det egna minoritetsspråket. Kommunen ska informera de 

nationella minoriteterna om deras rättigheter. Detta gäller även biblioteket. Sedan år 2000 är 

Kiruna kommun förvaltningskommun för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli 

och nordsamiska, med ett särskilt ansvar för dessa språk. 

Den regionala biblioteksplanen för Norrbotten 2018–2021 omfattar den biblioteksverksamhet 

som bedrivs inom Region Norrbotten. 
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Foto: Biblioteken i Norrbotten 

Den regionala läsfrämjandeplanen är framtagen och beslutad av bibliotekscheferna för 

Biblioteken i Norrbotten. Den beskriver inriktningen för arbetet med litteratur, läsning och 

skrivande under perioden. Läsfrämjandeplanen bygger på den regionala biblioteksplanen och 

är utgångspunkt för folkbibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete. 

Manifestet togs fram under våren 2020, till följd av en omfattande användarundersökning 

bland barn och unga i Kiruna stad inför biblioteksflytten. Den fungerar som en vision för 

barnverksamheten på Kiruna stadsbibliotek.  
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Foto: Pixabay 

Under mars och april 2021 genomfördes en enkätundersökning med uppföljande 

telefonintervjuer för att ta reda på hur kommunens invånare använder Kiruna stadsbibliotek 

med filialer, samt vad de har för behov och önskemål inför flytten till det nya stadsbiblioteket. 

Svaret från enkäterna är inte statistiskt säkerställt men åsikterna som förts fram är av stort 

värde i planeringen av biblioteksverksamheten. Resultatet från användarundersökningen 

ligger till grund för nulägesbeskrivning och mål i biblioteksplanen. 

Sedan 1 januari 2013 ingår Kirunas biblioteksverksamhet i ett samarbete med länets 14 

kommuner och folkbibliotek. Samarbetet har en gemensam katalog för medier, ett gemensamt 

datasystem, gemensamma e-tjänster samt enhetliga taxor och avgifter.  

Målet med ett gemensamt bibliotek för Norrbotten är att öka samverkan mellan biblioteken, 

ge användarna tillgång till ett större utbud av medier och e-tjänster, samt locka nya besökare 

till biblioteken. För Kirunas del kan vi se att äldre litteratur har fått nytt liv och lånas i en större 

omfattning än tidigare. Länssamarbetet innebär också gemensamma kampanjer kring till 

exempel Världsbokdagen, besök av författare och utställningar. Biblioteken i länet profilerar 

sig med gemensam logga samt annat marknadsföringsmaterial. En viktig del av samarbetet är 

utveckling av digitala bibliotekstjänster för invånarna, som gör det möjligt att ta del av 

bibliotekets utbud oavsett var man befinner sig. 

Visionen för bibliotekssamarbetet på länsnivå är att biblioteken i Norrbotten ska vara en 

självklar och naturlig del av alla människors liv och vardag och bidra till att göra Norrbotten 

till en mer upplevelserik plats att leva på.  

Samarbetets fyra ledord är: Inspirerande, Berikande, Möten, Paus 
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Foto: Maria Åsén 

Folkbiblioteket består av ett stadsbibliotek, filialbibliotek i Svappavaara, Vittangi och 

Karesuando, samt en bokbuss som besöker 38 byar och 12 förskolor/skolor/äldreboenden runt 

om i kommunen. Alla fem enheter samverkar med varandra och kan rådgöra bland annat i 

frågor kring bokbestånd och programverksamhet.  

Skolbibliotek regleras i skollagen där det går att läsa att alla elever, oavsett skolform, ska ha 

tillgång till ett skolbibliotek. Skolinspektionen har formulerat tre krav som ska vara uppfyllda 

för att myndigheten ska godkänna ett skolbibliotek: 

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på 

rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket 

som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och 

andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera 

till läsning. 

Då folkbibliotek och skolbibliotek har olika uppdrag och lyder under olika lagar så är det 

önskvärt att ett formellt samarbete utarbetas. Folkbibliotekets uppdrag är att erbjuda bland 

annat litteratur och information till allmänheten. Skolbibliotekets roll och uppdrag är att 

utveckla elevernas kunskaper och färdigheter samt att vara ett stöd i det nationella uppdraget 

utifrån läroplan, måluppfyllelse och andra styrdokument. Skolbiblioteket ska ses som en del 

av skolans verksamhet och ska utformas så att den strävar mot samma mål som övrig 

pedagogisk verksamhet. Till skillnad mot folkbibliotekets uppdrag som omfattar allmänheten 

har skolbiblioteket ett uppdrag som fokuserar på elever och skolpersonal. 
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Foto: Pixabay 

Sedan 2015-03-31 ingår folk-och skolbiblioteken i Kiruna i samma förvaltning, Kultur- och 

utbildningsförvaltningen. Möjligheterna att samverka kring biblioteksfrågor i kommunen är 

därför väldigt goda. Folkbiblioteket har ett politiskt uppdrag att tillsammans med skolan 

utarbeta en plan för ökad samverkan mellan folk- och skolbibliotek.  

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-11, § 109 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således  

att uppdra till förvaltningen att utarbeta en plan för att öka samverkan mellan 

skol- och folkbiblioteken och säkerställa måluppfyllelse.  

Uppdraget från nämnden är av stor betydelse för kommunens möjligheter att skapa en jämlik 

och demokratisk skolbiblioteksverksamhet för kommunens elever och att därigenom främja 

och säkerställa en god måluppfyllelse. Ett förslag utifrån uppdrag från nämnden är framtagen 

men inte presenterad för nämnd. 
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Foto: Maria Åsén 

I biblioteksplanens andra del skildrar vi nuläget och sätter mål för verksamheten med 

utgångspunkt i styrdokumenten, indelat i följande fem områden: Barnens bibliotek, 

Litteratur, kultur och upplevelser, Digitalisering och informationskunnighet, Nationella 

minoritetsspråk och flerspråkighet, samt Tillgänglighet.  

I det här avsnittet fokuserar vi på läsfrämjande arbete gentemot barn och unga på deras fritid 

samt barns och ungas tillgång till litteratur, språk och upplevelser på biblioteket. 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i bibliotekslagen. Barnkonventionen, språklagen och 

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är även de viktiga när det gäller 

utformandet av barnverksamheten. Folkbiblioteken ska främja barns och ungdomars läsning 

och tillgång till litteratur på svenska, nationella minoritetsspråk och teckenspråk, samt andra 

språk som finns representerade som modersmål inom kommunen. Biblioteket ska vara 

tillgängligt för alla barn, och enligt barnkonventionen har barn rätt att höras i alla frågor som 

rör dem. Vid beslut som rör barn ska man i första hand utgå från barnets bästa. 

På biblioteket står litteraturen, berättandet och det kreativa skapandet i centrum. 

Barnverksamheten utformas på barns villkor och med deras intressen och förutsättningar i 

åtanke. Genom skyltning, boktips och aktiviteter ger vi besökarna möjlighet att hitta både det 

planerade och det oväntade. Vi arbetar läsfrämjande både digitalt och i rummet genom att 

tipsa om böcker och arrangera aktiviteter som väcker nyfikenhet, språkglädje och läslust. 
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Foto: Pixabay 

Biblioteket är inte bara är en plats för läsning. Här ska man kunna hitta avskildhet och studiero 

men också platser för spel, lek, umgänge och kreativt skapande, både fysiskt och digitalt. Barn 

ska vara delaktiga i utformandet av biblioteksrummet och det som händer där.  

Grunden till barns läsintresse läggs tidigt. Genom ett samarbete med BVC får alla nya föräldrar 

ett presentkort på en bok till deras barn, vilket ger dem en orsak att besöka biblioteket och oss 

en chans att presentera bibliotekets utbud och informera om högläsningens positiva effekter. 

På folkbiblioteket i Kiruna finns böcker för barn och unga på mer än femton olika språk, utöver 

de nationella minoritetsspråken. Biblioteket spelar en stor och viktig roll när det gäller att ge 

barn tillgång till litteratur och kultur på sitt eget språk, och ett led i det arbetet är att 

marknadsföra olika digitala tjänster som vänder sig till barn och unga, som till exempel 

Polarbibblo.  

Alla barn har rätt att läsa på sitt sätt. På stadsbiblioteket och filialerna finns Äppelhyllan med 

information och medier för barn och unga som har svårt att läsa tryckt text eller behöver extra 

stöd vid språkutvecklingen. Även bokbussens låntagare har tillgång till Äppelhyllans bestånd. 

Det kan röra sig om talböcker, taktila bilderböcker eller böcker på teckenspråk eller 

punktskrift. Genom biblioteket kan barn och unga få tillgång till Legimus, en digital tjänst för 

att lyssna på talböcker på dator, surfplatta eller mobil.  

➢ Minst 50 procent av folkbibliotekets totala medieanslag ska gå till barn och unga 

➢ Erbjuda programverksamhet riktad mot småbarnsföräldrar 1–2 ggr/termin 

➢ Erbjuda både fysiska och digitala program för hela åldersspannet 0–18 år samt utöka 

programverksamheten riktad till 7–12 respektive 13–18 åringar  

➢ Utveckla fler former för barn och ungas delaktighet i bibliotekets verksamhet 

➢ Barnbibliotekarier finns tillgängliga på barn/ungdomsavdelningen på stadsbiblioteket 

minst 20 timmar i veckan 
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Foto: Biblioteken i Norrbotten 

I detta avsnitt skriver vi om litteratur, läsning och arrangemang riktade till vuxna som väcker 

nyfikenhet och läslust samt bidrar till den egna personliga utvecklingen och till gemensamma 

kulturella upplevelser.  

Folkbiblioteken har i uppdrag att främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning och forskning samt kulturell verksamhet, men också främja läsning och tillgång till 
litteratur utifrån var och ens behov och förutsättningar. Folkbibliotekens utbud av medier och 
tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.  
 

Biblioteket är en plats för litteratur, kultur och upplevelser för alla. Genom samarbeten inom 

regionen och med föreningar och näringsliv kan vi erbjuda en mångfald av arrangemang med 

fokus på litteratur, berättande och skapande vilket bidrar till Kirunas rika kulturliv.  

Den sociala läsningen är en viktig del av bibliotekets verksamhet. Med social läsning menar vi 

arrangemang som samlar människor kring en bok eller ett författarskap. På biblioteket kan 

man också ta del av arrangemang utan litteraturanknytning som sammanför människor med 

liknande intressen, skapar mervärde och erbjuder en väg in i bibliotekets och litteraturens 

värld. 

På biblioteket hittar man litteratur i alla former, film, tv-spel, brädspel, tidningar och 

tidskrifter. Besökare möts av vänlighet, respekt och engagemang. På biblioteket ses värdskapet 

som en del av upplevelsen vilket bidrar till känslan av att biblioteket tillhör oss alla, 

gemensamt.  
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Foto: Biblioteken i Norrbotten 

➢ Utöka bibliotekens totala utlånings- och besökssiffror jämfört med år 2019 

➢ Stärka samverkan med lokalsamhället genom samarrangemang 

➢ Erbjuda minst 100 program per år, varav 60 procent kopplade till litteratur och social 

läsning 

➢ Erbjuda nya program vid sidan av den etablerade programverksamheten minst en 

gång/termin 

➢ Erbjuda program som främjar intresset för forskning och bildning 
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Foto: Biblioteken i Norrbotten 

Digitalisering och informationskunnighet är en demokratifråga och en grundläggande del i 

bibliotekets verksamhet. I det här avsnittet fokuserar vi på våra digitala tjänster och på 

bibliotekets roll i att minska det digitala utanförskapet. 

I bibliotekslagen fastställs att biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

och fria åsiktsbildning genom att öka medvetenheten om hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning, lärande och för delaktighet i kulturlivet. 

Det digitala utanförskapet i samhället och klyftan mellan de som har tillgång till den digitala 

sfären och de som inte har det ökar. Här fyller biblioteket en viktig roll genom att sänka 

trösklarna och erbjuda tekniska lösningar och praktisk hjälp till den som behöver. På 

biblioteket hittar man datorer med internetuppkoppling, wifi, skrivare och kopiatorer. Via 

bibliotekets webbplats erbjuds gratis tillgång till digitala tjänster som e-böcker, e-ljudböcker, 

film, musik och tidningar och tidskrifter på olika språk. På Facebook och Instagram kan man 

följa biblioteket, ställa frågor och ta del av boktips, inspiration och information om barn- och 

vuxenverksamheten.  

I och med den tekniska utvecklingen kan många program, aktiviteter och läsfrämjande insatser 

arrangeras både fysiskt och digitalt och därmed nå ut till fler. Personalen på biblioteket ska vid 

behov guida besökarna i bland annat hantering av våra digitala tjänster, vilket bidrar till att 

stärka kommuninvånarnas digitala kompetens och självförtroende.  

För att kunna möta dessa behov och effektivt kunna ta del av de möjligheter digitaliseringen 

erbjuder behöver personalen kontinuerligt vidareutveckla sin egen digitala kompetens genom 

kurser och egna initiativ.  
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Foto: Pixabay 

➢ Erbjuda individuell handledning i hur man använder bibliotekets e-tjänster, däribland 

nedladdning av e-böcker 

➢ Erbjuda fysiska och digitala program. Vid fysiska program ska vi undersöka 

möjligheten att även genomföra hela eller delar av programmet digitalt  

➢ Lyfta fram och tillgängliggöra våra digitala tjänster i rummet och på webben 

➢ Fortlöpande vidareutbilda personalen för att arbeta vidare med digital delaktighet 

➢ Undersöka möjligheten att digitalisera delar av Lapplandssamlingen för att göra den 

tillgänglig för fler 
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Foto: Pixabay 

Kiruna kommun är förvaltningsområde för de nationella minoritetsspråken nordsamiska, 

finska samt meänkieli och dess varieteter. Bland kommuninvånarna talas dessutom många 

andra inom- och utomeuropeiska språk. Detta ska reflekteras i mediebestånd och 

programverksamhet.  

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt nationella minoriteter samt personer 

med annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på lättläst svenska 

och på andra språk.  

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår samhällets ansvar för att 

informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter samt främja deras möjligheter att 

behålla och utveckla sitt språk och sin kultur. Särskilt gäller detta barn. Språklagen klargör 

samhällets ansvar för att den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, 

utveckla och använda minoritetsspråket.  

Barnkonventionen slår fast att barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, 

eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. I Sverige utgör 

samer ett urfolk. 

Biblioteket är en viktig aktör i frågan om revitalisering av hotade minoritetsspråk, bland annat 

genom att erbjuda litteratur och kultur på de nationella minoritetsspråken för alla åldrar och 

lyfta språken i den dagliga verksamheten.  

För många nyanlända utgör biblioteket en ovärderlig resurs. Här finns möjlighet att uträtta 

digitala ärenden, hålla kontakt med myndigheter, kopiera och skriva ut dokument, låna 

litteratur på sitt eget språk och på lättläst svenska samt låna språkkurser, körkortsböcker och 

annat som hjälper människor in i samhället.  
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Foto: Biblioteken i Norrbotten 

På biblioteken i kommunen finns i dagsläget litteratur på omkring femton olika språk utöver 

svenska och de nationella minoritetsspråken. Genom det länsövergripande samarbetet är det 

tillgängliga beståndet betydligt större. Vid behov lånar vi in bokdepositioner från 

Internationella biblioteket. En stor satsning på litteratur på andra språk för vuxna gjordes för 

ett antal år sedan. Sedan dess har befolkningssammansättningen i Kiruna förändras och 

beståndet behöver ses över. 

➢ Minst 10 procent av bibliotekets totala mediabudget ska gå till inköp av medier på 

andra språk än svenska 

➢ Marknadsföra och öka användningen av digitala tjänster som kan vara till nytta för 

användare med andra modersmål än svenska 

➢ Erbjuda ett aktuellt och uppdaterat bestånd på Kiruna kommuns förvaltningsspråk 

finska, meänkieli och nordsamiska, samt på andra språk som är väl representerade i 

kommunen 

➢ Utföra uppsökande verksamhet riktad till minoritetsspråksförskolor och äldreboenden 

➢ Erbjuda programverksamhet på nationella minoritetsspråk för alla åldrar, med särskilt 

fokus på barn. Detta bör även ske i samband med uppsökande verksamhet 

➢ Införa skyltning på nationella minoritetsspråk i biblioteket samt ge litteraturen på 

nationella minoritetsspråk en mer framträdande plats  

➢ Sprida information om de nationella minoriteternas rättigheter och möjligheter 
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För att biblioteket ska vara tillgängligt krävs att inte bara de fysiska lokalerna utan även 

information, medie- och programutbud utformas så att ingen stängs ute. Uppsökande 

verksamhet och tjänster riktade till personer som av olika skäl har svårt att ta sig till biblioteket 

är viktigt. 

I bibliotekslagen framgår det att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 

användarnas behov. Personer med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp och ska 

erbjudas litteratur och information samt de tekniska hjälpmedel som behövs för att kunna 

tillgodogöra sig dessa. 

På folkbiblioteket erbjuder vi idag böcker på lättläst svenska, böcker med stor stil och talböcker 

vi Legimus eller inlästa på cd. Det finns möjlighet att låna en talboksspelare från biblioteket. 

På barnavdelningen finns Äppelhyllan, med bland annat taktila böcker och böcker på 

punktskrift och teckenspråk för barn och unga. 

Lokalerna är rullstollsanpassade med hiss mellan våningsplanen och automatiska 

dörröppnare. Inför flytten till det nya biblioteket finns en del förbättringar att göra, bland 

annat vad gäller hörslinga, tysta läsrum och möjlighet att skärma av sig och vara ifred, vilket 

kan ha stor betydelse för användare med koncentrationssvårigheter eller psykiska 

funktionsnedsättningar.  

Bibliotekets bokbuss besöker 38 byar och 12 förskolor/skolor/äldreboenden runt om i 

kommunen. Utöver det har folkbiblioteken i dagsläget ingen uppsökande verksamhet.  
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➢ Uppsökande verksamhet för att nå ut till fler äldre och till personer med 

funktionsnedsättningar, särskilt personer som har svårt att själva ta sig till biblioteket 

➢ Användarvänliga lokaler, med fokus på användare med fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar 

➢ Att få användaruppgifter till Legimus och därmed tillgång till talböcker ska gå lika 

snabbt och enkelt i hela kommunen 

➢ Bibliotekets medier för människor med funktionshinder lyfts fram i rummet och 

marknadsförs gentemot målgruppen 
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Vi befinner oss mitt i stadsomvandlingens tid, med målet att utveckla en attraktiv stad för 

kirunabor och besökare där biblioteket och kulturen har en given plats. Stadsbiblioteket 

kommer hösten 2022 att flytta in i nya ändamålsenliga lokaler i Aurora Kultur och Kongress, 

där vi kommer att kunna samverka med övriga aktörer i huset för att uppnå berikande 

synergieffekter. För Auroras del är det viktigt att nå en bred målgrupp som känner sig 

välkommen till huset och allt som pågår där. Där spelar biblioteket en viktig roll. Med sitt höga 

förtroendekapital hos allmänheten kan biblioteket bidra till känslan av att Aurora Kultur och 

Kongress tillhör oss alla. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats för alla generationer, 

där flöden av aktiva besökare, kultur, demokrati, kongresser och samtal möts i ett och samma 

hus.  

Det nya biblioteket ska utformas för att utgöra en naturlig mötesplats för människor oavsett 

bakgrund, socioekonomisk ställning, genustillhörighet, etnicitet, funktionsvariationer eller 

vana vid att delta i det kulturella livet. Genom att vidareutveckla existerande samarbeten och 

samtidigt söka nya inom näringslivet och civilsamhället samt andra kommunala, regionala, 

statliga och kulturella verksamheter ska biblioteket lyfta och stärka bibliotekets och 

litteraturens roll i staden.  

Att skapa läslust är en av bibliotekets viktigaste uppgifter och den lusten hittas ofta i mötet 

med andra. Genom social läsning i form av författarbesök och bokcirklar inspirerar biblioteket 

till samtal om litteratur och ger möjligheten knyta an till personen bakom boken. Med hjälp av 

dagens teknik behöver arrangemangen inte begränsas till biblioteksrummet. Det fysiska och 

det digitala biblioteket kompletterar varandra. Med tekniska lösningar och digitala tjänster 

kan biblioteket erbjuda till exempel talböcker direkt i mobilen, tillgång till tidningar och  
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tidskrifter från olika länder och på många olika språk och livesända författarsamtal som går 

att delta i oavsett var man befinner sig. 

Litteraturen på biblioteket ska vara bred och djup, utmana, inspirera, spegla och representera 

läsarna. Här ska man kunna känna igen sig och upptäcka nya världar. Särskilt viktigt är det att 

lyfta fram litteratur för de prioriterade målgrupperna, däribland de som talar finska, meänkieli 

och dess varieteter eller nordsamiska. De nationella minoritetsspråken kommer också att 

främjas genom skyltning och programverksamhet.  

Inför flytten till Aurora genomförde vi en enkätundersökning med efterföljande 

telefonintervjuer för att ta reda på vad bibliotekets besökare förväntar sig och vill se mer av. 

De vuxna besökarna prioriterar bland annat generösa öppettider, närvarande och tillgänglig 

personal, ett varierat programutbud, möjlighet att mötas, lugn och ro, enskilda läsplatser och 

tysta studierum, samt ett café i huset med möjlighet att ta med sitt kaffe in på biblioteket. Även 

Kirunas barn och ungdomar har fått möjlighet att tycka till inför flytten i samband med en 

omfattande användarundersökning som stadsbibliotekets barnbibliotekarier genomförde 

under läsåret 2019/2020. Barnens önskemål speglar i mångt och mycket de vuxnas. Utöver 

lugn och ro, ett stort utbud av litteratur och aktiviteter, sköna studie- och sittplatser önskade 

de sig även pyssel, läs- och lekkojor och mysiga krypin.  

Biblioteket behöver möta behovet av utökade öppettider. Som ett stöd i detta kommer 

meröppet att införas, en tjänst som ger användare över 18 år tillgång till biblioteket även 

utanför ordinarie öppettid. Meröppet används främst för att låna och lämna tillbaka medier 

samt använda bibliotekets studieplatser, datorer och annan teknisk utrustning och ska inte ses 

som en ersättning för den service och kompetens som en bibliotekarie kan erbjuda. 

  



24 
 

 
Foto: Maria Åsén 

Med denna biblioteksplan vill vi ge en bild av biblioteksverksamhetens inriktning och mål. Vi 

har utifrån lagar, styrdokument samt våra medborgares åsikter och behov tagit fram de 

prioriterade områden och mål vi ska arbeta med.  

Genom nulägesbeskrivning kan vi se var vi är och vad vi vill med verksamhetens olika 

prioriterade områden. Mål för barnens bibliotek handlar om delaktighet och ökat utbud av 

programverksamhet. Utökad programverksamhet är även ett mål för vuxnas läsande och 

kulturella upplevelser. Personalen ska fortlöpande vidareutbilda sig inom digitala tjänster för 

att medverka till minskning av de digitala klyftorna och det demokratiska samhällets 

utveckling. Nationella minoritetsspråk och mångspråkighet ska ges mer plats och större 

synlighet i biblioteksrummet samt utökad riktad programverksamhet. Det tillgängliga 

biblioteket ska erbjuda tjänster även för de som har svårt att ta sig till det fysiska biblioteket. 

Att utveckla den uppsökande verksamheten ser vi som ett viktigt mål.  

Det framtida biblioteket har stora möjligheter och stora utmaningar att ta sig an. Vi hoppas 

och tror att det framtida biblioteket kommer att motsvara medborgarnas förväntningar och 

möta våra mål och visioner om en kreativ social mötesplats för alla.   

 


