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Inledning 

Verksamheten består av två bibliotek, huvudbiblioteket och skolbiblioteket på 

Kyrkbacksskolan. Båda biblioteken lånar ut fack- och skönlitteratur, CD-böcker och talböcker. 

Databaserad information samt tidningar och tidskrifter finns också tillgängliga för alla 

kommuninvånare på biblioteken. Folkbiblioteket förser även, i viss omfattning, förskolorna 

med böcker. Utlåningsstation med självbetjäning finns på Kyrkbacksskolan.  

 

Vi arbetar läsfrämjande mot skolorna och förskolorna. På Kyrkbacksskolan finns ett bibliotek 
som är bemannat på halvtid. Där utför barnbibliotekarien bokprat, ordnar teman, tar emot 
klasser och finns till för lärarna med stöd i undervisningen när de behöver.  

Barnbibliotekarien försöker hinna med att serva de förskolor som har längst till biblioteket 
och erbjuder bokprat och lämnar boklådor. Biblioteket betalar gåvoböcker till alla barn, via 
BVC. De delas ut av sköterskorna vid 8-månadersbesöket, för att lägga grunden för barns 
läsande redan från start.  

Vi försöker att anordna aktiviteter på loven för lediga barn så att de ska nås även utanför 
skoltid Det har arrangerats sagostunder både av vår egen personal men också i samarbete 
med BVC. Vi har även ett samarbete även med Konstföreningen, som kommer hit och 
aktiverar barnen med teknikpyssel på loven. Så skedde både såväl på sportlovet, påsklovet 
och höstlovet. Dessutom hade vi ”drop-in” pyssel för lediga barn under dessa lov.   

 

  

Öppettider  

Folkbiblioteket har varit öppet för allmänheten 5 dagar (måndag till fredag) samt 2 kvällar i 

veckan (till kl. 18.00) – totalt 32 timmar/vecka. Förskolebarn och skolbarn har därutöver 

tagits emot utanför ordinarie öppettider.  

  

Kyrkbacksskolan bibliotek har varit bemannat med en bibliotekarie på förmiddagarna under 

terminstid – 18 timmar/vecka.  

  

Under sommaren har folkbiblioteket haft öppet med begränsade öppettider mellan klockan 

10-14.  

  

Viktiga händelser under året  

Biblioteket beviljades bidrag inom Stärkta bibliotek och fick pengar för både 2018 och 2019 

från Statens Kulturråd. Bidraget har använts för att renovera biblioteket. Innertaket har 

bytts, belysningen har bytts, väggarna har målats och hela inredningen har bytts ut. Ansökan 

motiverades med att biblioteksbesökarna bör få chansen att mötas av ett mer välkomnande 

bibliotek med större möjligheter för exponering av nya media. Biblioteket tvingades dock 

tyvärr vara stängt mellan 23 september och 6 december. Det gav upphov till viss besvikelse 

hos våra besökare men när vi öppnade igen förstod man varför behovet av att ha stängt en 

period funnits. Under andra halvan av året har en ny biblioteksplan för verksamheterna 

utarbetats. Den gäller för åren 2020-2023 och beslutades i Kommunfullmäktige, 2020-02-13. 

 

 



 

 

Arrangemang  

Biblioteket har anordnat sagostund för små barn under hela året med undantag för 

stängningsperioden. Under höstlovet anordnades aktiviteter för barn och ungdomar; 

Halloweenpyssel, tipspromenad och sagostund. I december invigdes vårt nya fina 

biblioteksrum med cider och tilltugg.  

 

 

Övrigt  

Kommunens energirådgivare har funnits på biblioteket några tillfällen för att informera om 

energibesparing.  

 

Släktforskarföreningen har sin verksamhet i 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.   

  

Personal  

3, 25 årsarbetare varav 1,0 årsarbetare bibliotekarier och 2,25 årsarbetare som 

biblioteksassistent. 0,5 årsarbetare är fördelat på skolbiblioteket och övriga 

barnverksamheter. Biblioteket har under året haft förstärkning med en person på först 50% 

sedan 75%. 

  

  

Besöks och utlåningsstatistik 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Skillnad 
2018-2019 

Utlåning 19 177 17 660 16 004  18 427 11 443 -6984 

Besök 41 792 40 178 30 944 32 957 28 147 -4810 

Invånare 1 jan 4 913 4 928 4 950 4 992 4 771 -221 

Lån/invånare 3,9 3,6 3,6 3,6 2,3 -1,3 % 

 

 

Medieinnehav  

Skönlitt. 
vuxna  

Facklitt. 
vuxna  

Skönlitt. 
barn  

Facklitt. 
Barn  

Talböcker 
Daisy  

Ljudböcker  Övrigt  

4426  1813  6468  987  59  1 280  -  
  

  

Analys av verksamheten  

Utlåningen av media sjunker i hela riket. De senaste årens siffror pekar nedåt. Det finns dock 
en tendens som visar att besöksantalet ökar. Något som kan indikera en förskjutning av 



 

syftet med ett besök på biblioteket.  Bokutlåning är kanske inte vad den genomsnittliga 
biblioteksbesökaren är intresserad av just för tillfället. Att tänka på är att i besökssiffrorna är 
bara huvudbiblioteket inräknat. I utlåningsstatistiken syns både skolan och huvudbiblioteket.  

Balansen dem emellan skulle varit bättre om antalet besök också räknades på skolan. Det är 
dock svårt att genomföra på grund av att bibliotekarien inte alltid är på plats när lån sker.  
 

Bokutlåningen har minskat under året (2,3 böcker/invånare mot 3,6 under 2018) 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. En viss del av minskningen beror ju såklart på en 
minskning av antalet invånare i kommunen och att biblioteket varit stängt för renovering ca 
2,5 månad under september-december 2019. Stängningen har ju tyvärr bidragit till en 
minskad besöksstatistik men vi ser mycket fram emot att kunna jämföra antalet besökare för 
2020, då vi redan tycker oss se en ökning.  

 

             

Framtid och förväntad utveckling  

Läsförståelsen sjunker idag bland skoleleverna i riket. Särskilt pojkars läsintresse och 

läsförståelse har minskat 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. Vi ser redan tecken på att vårt nya biblioteksrum har 

börjat locka fler besökare och även ungdomar, vilket är en av de prioriterade målgrupperna 

som fått fokus i tankarna kring renoveringen.  

 

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.  


