
 
BILDNINGSVERKSAMHETEN 
 

 

 

 
 

 

Biblioteket 

Verksamhets- 
berättelse 2016 
 
     

 
 



 
BILDNINGSVERKSAMHETEN 
 

 

 

 
 

 

Verksamhetsberättelse för biblioteket 2016 
 

1. Verksamhetsområde 

Folkbiblioteket i Kopparberg och skolbiblioteket vid Kyrkbacksskolan lånar ut 

fack- och skönlitteratur, barnfilmer och talböcker. Databaserad information samt 

tidningar och tidskrifter finns också tillgängliga för alla kommuninvånare på 

biblioteken. Folkbiblioteket förser även förskolorna med böcker. 

Utlåningsstationer med självbetjäning finns på förskolan Garhyttan och 

Garhytteskolan. 

 

2. Öppettider 
Folkbiblioteket har varit öppet för allmänheten 5 dagar (måndag till fredag) samt 

2 kvällar i veckan (till kl. 18.00) – totalt 26 timmar/vecka. Förskolebarn och 

skolbarn har därutöver tagits emot utanför ordinarie öppettider. 

 

Kyrkbacksskolans bibliotek har varit bemannat med en bibliotekarie på 

förmiddagarna under terminstid – 16 timmar/vecka. Under hösten har 

skolbiblioteket i perioder varit obemannat p.g.a. vakanser bland personalen. 

 

Under sommaren har folkbiblioteket haft öppet med begränsad öppettid. 

 

3. Viktiga händelser under året 

 En ny biblioteksplan för perioden 2016-2019 antogs av 

kommunfullmäktige i början av året. 

 Biblioteket ansökte och beviljades ett inköpsstöd på 30 000 kronor 

från Statens Kulturråd. Bidraget används i första hand för att utöka 

bibliotekens bestånd av media för barn och unga. 

 Bibliotekets datorer och trådlösa nätverk är flitigt utnyttjade och 

lokalerna utnyttjas ibland till bristningsgränsen. Tidvis har det varit 

svårt att hitta en sittplats för våra besökare, men trycket har minskat 

något under hösten. 

 På grund av långtidssjukskrivningar har bemanningssituationen inte 

varit tillfredsställande under hösten. Vi kan tyvärr se att 

personalomsättningen verkar ha påverkat utlåningen av böcker och 

andra media negativt. En ny bibliotekarie, som påbörjar sin anställning 

1 april anställdes i slutet av året och vi hoppas på en mer stabil 

personalsituation under 2017. 

 Biblioteket mottog i november en donation av en bildväv gjord av 

konstnären Göran Nilsson vilken tidvis varit bosatt i kommunen. 

Bildväven finns nu uppsatt i bibliotekets läshörna. 

 

4. Aktiviteter 
Utställningar. 

 Förskolor och förskoleklassen har traditionellt haft utställningar med 

barnens alster i bibliotekets skyltfönster. 

 Ett antal lokala konstnärer har ställt ut på bibliotekets konstvägg. 
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Bildväv av konstnären Göran Nilsson – donation till biblioteket 2016 

 

 

Offentliga arrangemang 

 Biblioteket har anordnat sagostund för små barn under våren. 

 Under sommarlovet anordnades en lästävling för barn och ungdomar. 

 Under hösten anordnades två offentliga arrangemang på biblioteket, ett 

musikprogram med Bergslagens spelmansgille i samverkan med 

Ljusnarsbergs kammarmusikförening som lockade ett nittiotal åhörare 

samt ett mycket uppskattat föredrag om Helmer Linderholms 

författargärning av Alf Linderholm och Åke Mossberg 

 I november anordnades traditionsenligt ”Kura skymning” i samarbete 

med föreningen Norden.  

 Två barnteatrar anordnades, bl.a. ”Äggy” med Figurteaterkompaniet 

samt en föreställning med Clownen Bulgo. Biblioteket bjöd även på en 

musikföreställning för de yngsta barnen, ”Snäckan och klaffen” 

 

 

Övrigt 

 Kommunens energirådgivare har funnits på biblioteket en kväll i 

veckan under våren för att informera om energibesparing. 

Verksamheten fortsatte under hösten men med längre intervaller 

mellan informationstillfällena. 

 Projektet ”Låna en svensk” har haft biblioteket som en träffpunkt. I 

projektet får nyanlända en möjlighet att prata svenska, lära sig mer om 

Ljusnarsberg, dela ett fritidsintresse eller bara prata om livet och 

framtiden i Sverige.  

 Släktforskarföreningen har sin verksamhet förlagd till bibliotekets 

lokaler och ett dataprogram för släktforskning finns tillgängligt för 

föreningen och för övriga intresserade på några av bibliotekets datorer. 

Även andra föreningar har lånat biblioteket för sina möten.  
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Ur föreställningen ”Äggy” med Figurteaterkompaniet 

 

 

Ekonomiskt resultat (tkr) 

  
Utfall 
intäkter 

Utfall 
kostnader 

Budget 
intäkter 

Budget 
kostnader 

Budget- 
avvikelse 

32010 Biblioteksverksamhet 0 1 153,3 -7,5 1 158,6 -2,2 

32020 Mediakostnad -12,7 281,8 -10,9 326,8 46,7 

32030 Fastighetskostnader bibliotek 0,0 240,1 0,0 227,1 -12,3 

 

 

5. Personal 

2,5 årsarbetare varav 1,5 årsarbetare bibliotekarier och 1,0 årsarbetare som 

biblioteksassistent. C:a 0,5 årsarbetare är fördelat på skolbiblioteken. 

 

 

6. Besöks och utlåningsstatistik 

 2012 2013 2014 2015 2016 Förändring 

2015-2016 

Utlåning 18 837 19 165 21 960 19 177 17 660 - 1 517 

Besök 31 661 38 186 42 736 41 792 40 718 - 1 074 

Invånare 1 jan 4 870 4 848 4 875   4 913 4 928 + 15 

Lån/invånare 3,9 4,0 4,5 3,9 3,6 - 0,3 

 

Utlåningen av media sjunker i hela riket. De senaste årens ökning av antalet lån i 

kommunen bröts 2015 och hamnade då på samma nivå som 2013. Minskningen 

fortsatte under 2016. Minskningen är ungefär lika stor på skolbiblioteket och 

huvudbiblioteket. Vår analys är att den höga personalomsättningen och vakanser 

under året har bidragit till minskningen.  
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7. Medieinnehav 
Skönlitt. 

vuxna 

Facklitt. 

vuxna 

Skönlitt. 

barn 

Facklitt. 

Barn 

Talböcker 

Daisy 

Ljud-

böcker 

Övrigt 

4 963 3 258 5 786 1380 59 1 353 18 

 

 

8. Analys av verksamheten 

Bokutlåningen har minskat under året (3,6 böcker/invånare mot 3,9 under 2015) 

och även antalet besökare vid kommunbiblioteket har minskat något. En trend i 

landet de senaste åren har varit att antalet utlånade böcker/invånare minskar men 

genomsnittet för riket ligger dock på en betydligt högre nivå.  

 

Biblioteksverksamheten har gett totalt genererat ett överskott på 32 200 kr. 

Överskottet beror till största delen på vakanser bland personalen under hösten.  

 

9. Framtid och förväntad utveckling 

Läsförståelsen sjunker idag bland skoleleverna i riket. Särskilt pojkars läsintresse 

och läsförståelse har minskat rätt dramatiskt de senast åren. Vi vet att en god 

läsförståelse är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Här kan biblioteket 

fylla en mycket viktig funktion för att öka läsintresset bland de unga. Detta kräver 

dock att biblioteket upplevs som en spännande och intressant plats vilket kanske 

inte alltid är fallet idag. Personalen har gjort mycket för att höja attraktiviteten 

med bl.a. arrangemang och inköp av nya media som riktar sig till unga.  

 

Medelåldern bland de som lånar böcker på folkbiblioteket är hög. För att nå målet 

om fler besökare och en ökad utlåning är det nödvändigt att biblioteket lyckas 

attrahera yngre grupper av medborgare. Lika viktigt som det är att vi arbetar för 

att den unga generationen skall upptäcka biblioteket är det att vi arbetar för att de 

tjänster biblioteket erbjuder upplevs som relevanta och intressanta även för den 

övriga befolkningen, samt att servicen inklusive öppettiderna motsvarar 

förväntningarna. För att få ett bra underlag för utvecklingen av verksamheten 

planeras en enkätundersökning riktad till kommuninvånarna under våren 2017. 

 

 

Kopparberg 2017-02-28 

 

Anders Nordlund 

Bildningschef 


