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Verksamhetsberättelse för biblioteket 2017 

I. Verksamhetsområde 
Folkbiblioteket i Kopparberg och skolbiblioteket v id Kyrkbacksskolan lånar ut 
fack- och skön litteratur, barnfilmer och talböcker. Databaserad information samt 
t idningar och tidskrifter finns också tillgängliga för alla kommuninvånare på 
biblioteken. Folkbiblioteket förser även förskolorna och fami ljecentralen med 
böcker. Utlåningsstationer med självbetjäning fanns på förskolan Garhyttan och 
Garhytteskolan under VT. 

2. Öppettider 
Folkbibl ioteket har varit öppet för al lmänheten 5 dagar (måndag till fredag) samt 
2 kvällar i veckan (ti ll kl. 18.00) - totalt 26 timmar/vecka. Försko lebarn och 
sko lbarn har därutöver tagits emot utanför ordinarie öppettider. 

Kyrkbacksskolans bibliotek har vari t bemannat med en bibliotekarie på 
förm iddagarna under terminstid - 16 timmar/vecka under HT. Under VT har 
skolbiblioteket i perioder varit obemannat p.g.a. vakanser bland personalen. 

Under sommaren har fo lkbiblioteket haft öppet med begränsad öppettid. 

3. Viktiga händelser under året 
• Biblioteket ansökte och beviljades ett inköpsstöd på 30 000 kronor 

från Statens Kulturråd. B idraget används för att utöka bibliotekens 
bestånd av media och an nat läsfrämjande för barn och unga. 
Bibliotekets datorer och tråd lösa nätverk är flitigt utnyttjade. 

• En ny förste bibliotekarie påbörjade sin anställning I april och en 
biblioteksassistent som har ansvar för sko lbiblioteket anstäl ldes i maj. 

Vinterpyssel december 2017 
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Offentliga arrangemang 

Övrigt 

I januari har kammarmus ikföreningen anordnat ett musikprogram. 
• Biblioteket har anordnat sagostund för små barn under hösten/vintern. 

Under höstlovet anordnades aktiviteter för barn och ungdomar; 
Komtek (tekniskt pyssel), Halloweenpyssel och sagostund. 
I november anordnades traditionsenligt " Kura skymning" i samarbete 
med fören ingen Norden. 

I december anordnades 3 " Mysiga måndagar innan jul'" med 
barnpyssel, målarbilder täv ling och fika till alla besökare. 

• Barnteater anordnades; 
Dockteatern Tittut med föreställningen: Petras prick. 

Dockteatern Tittut "Petras prick". 

• Kommunens energirådgivare har funnits på biblioteket några t illfä llen 
för att informera om energibesparing. 

• Projektet "Låna en svensk" har haft biblioteket som en träffpunkt. 
I projektet får nyanlända en möjlighet att prata svenska, lära s ig mer 
om Ljusnarsberg, dela ett fritidsintresse e ller bara prata om livet och 
framtiden i Sverige. 

• S läktforskarföreningen har sin verksamhet i bibliotekets lokaler och ett 
dataprogram för s läktforskn ing finns tillgängligt för föreningen och för 
övriga intresserade på några av bibliotekets datorer. Även andra 
föreningar har lånat biblioteket för s ina möten. 
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Ekonomiskt resultat (tkr) 
Utfall Utfall Budget Budget Budget-

intäkter kostnader intäkter kostnader awikelse 

32010 Biblioteksverksamhet -1,2 1170,2 -7,5 1207,9 31,4 

32020 Mediakostnad -8,9 273,3 -10,9 326,8 51,5 

32030 Fastighetskostnader bibliotek 0,0 242,6 0,0 226,4 -16,2 

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

6. Besöks och utlåningsstatistik 
2013 2014 2015 2016 2017 Förändring 

2016-2017 
Utlåning 19 165 21 960 19 177 17 626 16 004 - I 622 

Besök 38 186 42 736 41 792 40 718 30 944 - 9 774 

Invånare I jan 4 848 4 875 4 913 4 928 4 942 + 14 

Lån/ invånare 4,0 4,5 3,9 3,6 3,2 - 0,4 

Utlåningen av media sjunker i he la riket. De senaste årens ökning av antalet lån i 
kommunen bröts 2015 och hamnade då på samma nivå som 2013. 
Minskningen fottsatte under 2017. 

7. Medieinnehav 
Skönlitt. Facklitt. Skönlitt. Facklitt. Talböcker Ljudböcker Övrigt 

vuxna vuxna barn Barn Daisy 

4426 1813 6468 987 59 I 280 -

8. Analys av verksamheten 
Bokutlåningen har minskat under året (3,2 böcker/invånare mot 3,6 under 2016) 
och även antalet besökare vid kommunbiblioteket har minskat något. E n 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 66 700 kr. 
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9. Framtid och förväntad utveckling 
Läsförståelsen sjunker idag bland skole leverna 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 aktiviteter och inköp av nya media som riktar sig till barn och ungdomar. 
Eleverna har till en v iss del varit delaktiga v id val av inköpet. 

Medelåldern bland de som lånar böcker på fo lkbiblioteket 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 enkätundersökn ing riktad ti Il kommuninvånarna under våren och 
hösten 2018. 


