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1. Verksamhetsområde 

Verksa mhetsberättelse för biblioteket 2015 

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 5 dagar (måndag till fredag) samt 2 kvällar i 
veckan (till kl. 18.00) - totalt 26 timmar/vecka. Förskolebarn och skolbarn har 
tagits emot utanför ordinarie öppettider. 

Kyrkbacksskolans bibliotek har varit bemannat med en bibliotekarie på 
förmiddagarna under terminstid - 16 timmar/vecka. 

Under sommaren har folkbiblioteket haft öppet måndag till fredag med begränsad 
öppettid. 

3. Viktiga händelsers under året 
• Biblioteket deltog under våren i "Berätta, leka, läs" - ett projekt 

anordnat av Läsrörelsen. Projektet, som genomfördes i samverkan 
med förskolorna i kommunen, vände sig till 3-åringar och hade som 
syfte att öka intresset för läsning. Under hela hösten arbetade man 
kring boken "Kanel- och Kanin" och alla barn som deltog fick ett eget 
exemplar av boken. Projektet avslutades med en teaterföreställning på 
biblioteket om Kanel- och Kanin med teatergruppen Pelikanen. 

• Biblioteket ansökte och beviljades ett inköpsstöd på 30 000 kronor 
från Statens Kultunåd. Bidraget användes i första hand för att utöka 
bibliotekens bestånd av media för barn och unga. 

Ur förestä llningen Kanel och Kanin med Teater Pelikan 
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• Bibliotekets datorer och trådlösa nätverk är flitigt utnyttjade och 
lokalerna utnyttjas till bristningsgränsen. Tidvis har det varit svårt att 
hitta en sittplats för våra besökare vilket inte är tillfredsställande. 

• Två av våra bibliotekarier har gått vidare till andra arbetsuppgifter 
under året vilket har lett till att biblioteken tidvis varit 
underbemannade. Vi kan se att personalomsättningen har påverkat 
utlåningen av böcker och andra media negativt. En annan orsak till 
nedgången kan sökas i det inköpsstopp som rådde under delar av 
hösten. Många låntagare efterfrågar de senaste böckerna och vi ser en 
klar nedgång av utlåningen i slutet av året jämfö1i med föregående år. 

4. Aktiviteter 
Utställningar. 

• Förskolor och förskoleklassen har haft utställningar med barnens alster. 
• Ett antal lokala konstnärer har ställt ut på konstväggen. 

Offentliga arrangemang 
• Biblioteket har anordnat sagostund för små barn vaije vecka. 
• Under sommarlovet anordnades en lästävling för barn och ungdomar -

S omrnar läsarna .. 
• Under hösten anordnades två offentliga anangemang på biblioteket, ett 

visprogram av Roger Broberg och Åke Lundberg med Nils Parlings 
visor som lockade ett nittiotal åhörare samt ett mycket uppskattat 
föredrag av naturfotografen Ulf Ris berg från Bastkärn. 

• I november anordnades traditionsenligt "Kura skymning" i samarbete 
med föreningen Norden. 

Världens ensammaste val med teater Martin Mutter 

• Tre barnteatrar anordnades, bl.a. "Världens ensammaste val" med 
teater Martin Mutter och "Kanel och Kanin" med Teater Pelikan. 

• Kommunens energirådgivare har funnits på biblioteket en kväll i 
veckan för att informera om energibesparing. 
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5. 

Övrigt 
• Bibliotekets datorer och trådlösa nätverk är flitigt utnyttjade och 

lokalerna utnyttjas till bristningsgränsen. Tidvis har det varit svårt att 
hitta en sittplats för våra besökare 

• 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. 

• På skolbiblioteket har man anordnat tävlingar kring böcker. Man har 
även haft olika utställningar med elevernas egna verk. 

Ekonomiskt resultat (tkr) 
Utfall Utfa ll Budget Budget Budget 

intäkter kost nader int äkter kostnader avvikelse 

32010 Bi b I ioteksverksa m het -2,0 983,1 -7,5 1 008,1 19,5 

32020 Mediakostnad -13,5 227,1 -10,9 326,8 102,3 

32030 Fast.kostn bibliotek -6,0 226,7 0,0 228,6 7,9 

6. Personal 
2,5 årsarbetare varav 1,5 årsarbetare bibliotekarier och 1,0 årsarbetare som 
biblioteksassistent. 0,5 årsarbetare är fördelat på skolbiblioteket. 

7. B "l eso {S oc 1 u anm2ss a 1s 1 { tl° . t r n 
2011 2012 2013 2014 2015 Förändring 

2014 
Utlåning 22 117 18 837 19 165 21 960 19 177 - 2 783 

Besök 31 242 31 661 38 186 42 736 41 792 - 944 
Invånare 1 jan 4 931 4 870 4 848 4 875 4 913 + 38 

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

De senaste årens ökning av antalet lån bröts under året och hamnade på samma 
nivå som 2013. Även antalet besökare minskade något. En stor andel av besökarna 
är asylsökande som utnyttjar bibliotekets datorer och det mobila bredbandet. 

Antalet boklån minskade igen under 2015 efter de senaste årens ökning. 
Minskningen är ungefär lika stor på skolbiblioteket och huvudbiblioteket. Vår 
analys är att den höga personalomsättningen och personalbristen under året har 
bidragit till minskningen. En annan orsak till nedgången kan troligen sökas i det 
inköpsstopp som rådde under delar av hösten. Många låntagare efterfrågar de 
senaste böckerna och vi ser en klar nedgång av utlåningen i slutet av året jämfört 
med föregående år. 

8. Medieinnehav 
Skönlitt. Facklitt. Skönlitt. Facklitt. Talböcker Ljud- Övrigt 

v uxna vuxna barn Barn Daisy böcker 

4 978 3 332 5 386 1 275 41 1 1 414 369 
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9. Måluppfyllelse 
I biblioteksplanen för 2012 - 2015 anges prioriterade områden och mål för dessa. 
En sammanställning över måluppfyllelsen i planen redovisas nedan. 

Mål Resultat Analys Åtgärder 
En plan for ökat Ännu ej Målet ännu ej Planen tas fram under 2016 
medborgarinflytande över genomfört uppnått men detta innebär att målet 
verksamheten skall tas fram ejj nåtts under 
under perioden. planperioden .. 

Bibliotekets öppettider skall Ännu ej genomfört. En Målet ännu ej I mycket en budgetfråga. 
anpassas efter allmänhetens undersökning av uppnått. Med nuvarande 
behov. allmänhetens önskemål personalstyrka är det svårt 

har gjorts. att utöka öppettiderna. 

En översyn över lokalernas De förändringar som Målet är uppnått. 
disposition vid planerats har gjorts, bl.a. 
folkbiblioteket skall göras fler platser för dator-
under 2012. användare. Tidnings-

hörnan har flyttats och 
barn/ungdomsrummet 
har omdisponerats. En 
ny vägg har också 
byggts i studierummet. 

En bibliotekarie skall Genomfört. Målet är uppnått. 
anställas under perioden. 

Under 2012 skall 2 stud ieplatser har Målet är uppnått. 
studieplatser för inrättats. 
distansstuderande inrättas på 
biblioteket. 

Skolbiblioteket vid Genomfört under hösten Målet är uppnått. 
Garhytteskolan skall 2013. 
utvecklas och integreras med 
folkbiblioteket under 
perioden. 

Ett forsök med förmedling Ett projekt med Målet ännu ej Diskussioner förs med 
av olika typer av media till högläsning vid äldre- uppnått. arbetsmarknadsenheten om 
boende på kommunens boenden har genomförts samarbete kring 
institutioner och under sommaren 2014. distributionen av media. 
äldreboenden skall Diskussioner pågår om 
genomföras under perioden. vilka media som man 

önskar. 

Antalet offentliga Biblioteket har anordnat Målet uppnått. Ambitionen är att öka 
arrangemang vid offentliga arrangemang antalet offentliga 
folkbiblioteket skall öka. och två barnteaterföre- arrangemang ytterligare. 

ställningar. Biblioteket 
anordnar även sago-
stunder som vänder sig 
till allmänheten och till 
förskolan. 

Antalet utlånade Antalet utlånade media Målet ännu ej Fortsatt arbete för att 
media/invånare skall under perioden var uppnått. Den informera om nya media 
motsvara länsgenomsnittet 19 177 en minskning tidigare ökningen samt för att nå nya grupper. 
2015. med 2 783 jämfört med av utlån har tyvärr Speciell inriktning på att 

samma period 2014. På avbrutits i år. stimulera läsningen hos barn 
årsbasis motsvarar detta och unga. 
3,9 utlånade media/ 
invånare. Motsvarande 
siffra 2013 var 4,5. 
Länsgenomsnittet 2014 
var 5,8 utlånade media/ 
invånare. 
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10. Analys av verksamheten 
Bokutlåningen har minskat under året (3,9 böcker/invånare mot 4,5 under 2014) 
och även antalet besökare vid kommunbiblioteket har minskat något. En trend i 
landet de senaste åren har varit att antalet utlånade böcker/invånare minskar. 
Genomsnittet för riket ligger dock på en betydligt högre nivå. 2014 var genom
snittet i riket 6,3 utlånade böcker/invånare. Genomsnittet i Örebro län var 5,8. 

Biblioteksverksamheten har gett totalt genererat ett överskott på 129 700 kr. 
Överskottet beror till stor del på vakanser samt på in.köpsstoppet under hösten. 

11. 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 dock gjort mycket för att höja 
attraktiviteten med bl.a. aITangemang och inköp av nya media som riktar sig till 
unga. Biblioteket deltar också i olika läsfrämjande projekt riktat till barn och 
unga. 

Medelåldern bland de som lånar böcker på folkbiblioteket är idag hög. För att nå 
målet om fler besökare och en ökad utlåning är det nödvändigt att biblioteket 
lyckas attrahera nya 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. Att utöka antalet publika arrangemang har visat sig vara ett annat 
sätt att öka intresset för biblioteket. 

Kopparberg 2016-02-15 

Anders Nordlund 
Bildningschef 




