k
e
t
o
i
bibl
a
k
r
y
k
bot

Verksamhetsplan 2017

1 [7]
Kultur- och fritidsförvaltningen
Bibliotek Botkyrka

2016-10-31

Innehåll
Verksamhetsplanen i styrsystemet ................................................... 2
Vision ................................................................................................... 2
Mänskliga rättigheter en bas för
verksamheten .............................................................................. 2
Interkulturella och normkritiska
förhållningssätt ............................................................................ 3
Medborgarens fokus och invånaren som
medaktör ...................................................................................... 3
Lokal utformning .......................................................................... 3
Bibliotek Botkyrka i förändring ......................................................... 4
Utvecklingsåtaganden för Bibliotek
Botkyrka............................................................................................... 4
Gemensamma utvecklingsområden ............................................ 4
Bibliotek Botkyrkas verksamhetsmål ........................................... 5
Följatal ................................................................................................. 6

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45
Direkt 070-886 16 69 · E-post anja.dahlstedt@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Bibliotek Botkyrka

2 [7]
2016-10-31

Verksamhetsplanen i styrsystemet

Bibliotek Botkyrkas verksamhet styrs av olika dokument på olika nivåer. På
nationell nivå finns bibliotekslagen. Vid sidan om lagen finns UNESCO och
den internationella biblioteksföreningen IFLA:s (International Federation och
Library Associations) olika manifest. Manifesten är riktningsgivande men inte
tvingande eller direkt styrande. Inom kommunen styrs biblioteksverksamheten
av Kommunfullmäktiges Mål och budget som bryts ned i Kultur- och fritidsnämndens Mål och åtaganden som i sin tur blir till verksamhetsplan för Bibliotek Botkyrka och enhetsplaner för de tre enheterna. Under 2017 pågår politisk
beredning av ett biblioteksprogram för Botkyrka kommun.
Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar. En del som anger vision med gemensamma förhållningssätt, en del med bibliotekens gemensamma utvecklingsåtaganden utifrån Kultur- och fritidsnämndens Ettårsplan och en del som
genom ett antal följatal syftar till att beskriva och följa upp befintlig verksamhet.
Vision

Bibliotek Botkyrka är en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling,
mänskliga rättigheter och interkulturalitet i Botkyrka. Biblioteksverksamheten
ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska
ojämlikhet och möjlighetsskillnader.
Biblioteken skapar interkulturella möten, bidrar till höjd kunskapsnivå och
verkar för ökad folkhälsa.
Mänskliga rättigheter en bas för verksamheten

Jämlikhet är utgångspunkten för folkbibliotekens arbete i Botkyrka. Jämlikhet
utgår från alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter. Alla har
grundläggande rättigheter, men olika stort behov av samhällets insatser. Barn
har genom Barnkonventionen och dess grundläggande principer om alla barns
rättigheter och lika värde en särskilt viktig ställning.
FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna fastställer varje människas lika
värde utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk,
religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung,
egendom, börd eller ställning i övrigt. Var och en har rätt till liv, frihet och
personlig säkerhet. Till förklaringen ansluts ett antal rättigheter där demokrati
och yttrandefrihet utgör två.
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Bibliotek Botkyrkas tolkning av mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet utgår från att alla individer och grupper inte har samma tillgång till offentliga rum, samtal och möjlighet att yttra sig. I Bibliotek Botkyrkas uppdrag
ligger att utjämna de möjlighetsskillnaderna.
Det finns fall där olika mänskliga rättigheter står i konflikt med varandra. När
värden som yttrandefrihet, frihet från diskriminering, rätt till liv och säkerhet
står emot varandra, till exempel i bibliotekets programverksamhet eller medieurval, är frihet från diskriminering, rätt till liv, frihet och personlig säkerhet
överordnade värden.
Interkulturella och normkritiska förhållningssätt

En central utgångspunkt är att se flerspråkighet som norm. Det är en styrka att
äga flera språk och en majoritet av invånarna i kommunen har den styrkan.
Biblioteksverksamheten ska verka för möten och utbyten mellan och inom
olika språk och kulturer. Den ska vara tillgänglig för alla. Verksamheten ska
stärka individens möjligheter att uttrycka och utveckla olika delar av den egna
identiteten.
Ett interkulturellt förhållningssätt synliggör och förändrar ojämlika villkor och
maktförhållanden, samt möjliggör att grupper och individer möts och samarbetar över etniska, religiösa och sociala gränser. Grundläggande är att uppmärksamma och motverka diskriminering och segregationens negativa effekter. I
detta ingår också att synliggöra och utmana etablerade normer.
Medborgarens fokus och invånaren som medaktör

Biblioteksverksamheten speglar inte bara utan formas även aktivt av Botkyrkas
invånare. Utgångspunkten är att människor vill och har rätt att vara aktiva och
medskapande. Utifrån det uppmuntras invånare och besökare att på olika sätt
vara medaktörer i biblioteksverksamheten. Biblioteken samarbetar därför med
lokala nätverk, föreningsliv, studieförbund och med Botkyrkas många kreativa
aktörer.
Med stöd i kommunens ledord öppen, orädd och energisk intar biblioteksverksamheten medborgarens fokus. Bibliotek Botkyrkas personal kännetecknas av
mångfald när det gäller bakgrund, kompetens och språkkunskaper.
Lokal utformning

Biblioteken är genom låga trösklar, en bredd av tjänster och aktiviteter och
centrumnära lokaler tillgängliga för alla.
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Biblioteksverksamheten formas av sin lokala kontext. På så sätt är inget bibliotek det andra helt likt, varje bibliotek är det bästa möjliga för sitt respektive
lokalsamhälle. Samtidigt är bibliotekets verksamhet inte låst till biblioteket
som lokal.
Bibliotek Botkyrka i förändring

En rad omvärldsfaktorer gör att biblioteksverksamhet såväl nationellt som internationellt befinner sig i intensiva förändrings- och utvecklingsskeden. Digitalisering, ökade sociala klyftor, segregation och den minskade förekomsten av
offentliga rum är några centrala områden som påverkar biblioteksverksamheten. Lokalt påverkar de i Kultur- och fritidsnämndens mål & åtaganden definierade väsentliga områdena, d.v.s. nyanlända, ojämlika förutsättningar, befolkningsutveckling och behov av ändamålsenliga lokaler. Det sker kopplat till
framförallt de två sista områdena under de närmsta åren en satsning på nya
bibliotekslokaler i Botkyrka av historiska mått. Ambitionen är att fyra av sex
bibliotek ska omgestaltas i nya lokaler.
Utifrån att det mellan Botkyrkas områden och invånare råder ojämlika förutsättningar behöver biblioteken arbeta kompensatoriskt för att erbjuda en likvärdig verksamhet och nå de som har störst behov. Under de kommande åren
kommer resurser komma att behöva fördelas om både mellan och inom enheter
med utgångspunkt i detta.
Bibliotek Botkyrka har under ett antal år utvecklats till att vara i nationell
framkant inom folkbibliotekssektorn, inte minst gällande biblioteksverksamhet
gentemot invånare med svenska som andraspråk. Det handlar om ett långsiktigt systematiskt arbete med fokus på lokala behov och förutsättningar och med
invånaren som medaktör. Under de kommande åren finns dock även interna
utvecklingsområden som behöver ägnas uppmärksamhet. Ett prioriterat internt
utvecklingsområde är det hållbara medarbetarskapet.
Utvecklingsåtaganden för Bibliotek Botkyrka

Utifrån Kultur- och fritidsnämndens Mål och åtaganden har bibliotekens ledningsgrupp formulerat ett antal verksamhetsmål som beskriver utvecklingsåtaganden för 2017. Dessa mål är gemensamma för hela biblioteksorganisationen.
Till dem kommer ytterligare åtaganden som formuleras i enhetsplanerna och
som gäller på enhetsnivå.
Gemensamma utvecklingsområden

Kultur- och fritidsnämndens gemensamma utvecklingsområden är följande:
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Botkyrkabornas kreativitet
Läsande, språk och läsfärdigheter
Folkhälsa
Ungas delaktighet och engagemang

Alla enheter inom biblioteksverksamheten ska bidra till att arbetet inom alla
fyra områden förs framåt. Genom att samverka kring aktiviteter och projekt
med andra verksamheter inom förvaltningen når vi en större effekt.
Bibliotek Botkyrkas verksamhetsmål

Det nämnd- eller fullmäktigemål som åtagandet svarar mot anges inom parentes.
1. För att bidra till en ökad digital delaktighet bland Botkyrkas invånare
ska biblioteken bland annat särskilt uppmärksamma Get Online Week
och eMedborgarveckan. (Kommunfullmäktiges mål 1)
2. För att systematisera arbetet med nyanlända och vuxnas lärande och nå
ut till fler kommer en expertgrupp för kunskaps-, erfarenhets- och
idéutbyte kring livslångt lärande att inrättas. (Kultur- och fritidsnämndens mål 2)
3. För att säkra att bibliotekens utbud av böcker och andra medier motsvarar Botkyrkabornas behov och skapa förutsättningar för ett effektivt
nyttjande av de samlande medieresurserna ska en medieplan tas fram.
(Kultur- och fritidsnämndens mål 5)
4. För att fler barn i Botkyrka ska stimuleras till språk- och läsutveckling
från en tidig ålder ska uppsökande verksamhet gentemot små barn och
deras vuxna förstärkas. (Kultur- och fritidsnämndens mål 5)
5. För att skapa en mer likvärdig tillgång till Boken kommer-tjänsten ska
åtgärder vidtas för att Botkyrkas Boken kommer-låntagare år 2020 ska
vara jämnt fördelade mellan de olika stadsdelarna. (Kommunfullmäktiges mål 6)
6. För att skapa underlag till framtida strategiska prioriteringar inom biblioteksverksamheten kommer de olika bibliotekens respektive räckvidd
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att kartläggas och analyseras i förhållande till socioekonomiska nyckeltal. (Huvudprocess 5)
7. För att tillgängliggöra biblioteksrummet för fler ska Hallunda bibliotek
skyltas om utifrån Botkyrka kommuns skyltprogram och lärdomarna
från projektet Biblioteksrummets läsbarhet. (Kultur- och fritidsnämndens mål 11)
8. För att skapa underlag för åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet till
biblioteken kommer tillgänglighetsanalyser att genomföras under året.
(Kultur- och fritidsnämndens mål 11)
9. För att skapa bättre tillgänglighet till och samstämmighet mellan biblioteken så ska bibliotekens hylluppställning utvärderas och standardiseras. (Kommunfullmäktiges mål 12)
10. För att bidra till att andelen medarbetare med utländsk bakgrund på sikt
ska motsvara sammansättningen bland Botkyrkas invånare möjliggörs
för fler flerspråkiga Botkyrkabor att testa biblioteken som arbetsplats.
(Kultur- och fritidsnämndens mål 14)
11. För att bidra till en hållbar organisation ska insatser kring hållbart medarbetarskap genomföras. (Kommunfullmäktiges mål 12)

Följatal

Genom att följa vissa gemensamma nyckeltal synliggörs utveckling och behov
av eventuella åtgärder inom den befintliga verksamheten. Talen följs om möjligt upp vid varje delårsavstämning, annars vid årsbokslut. Större avvikelser
rapporteras till nämnd och kan föranleda ett särskilt åtagande i kommande års
Ettårs- eller verksamhetsplan.








Andel aktiva låntagare (Aktiva låntagare i förhållande till antal invånare i Botkyrka kommun)
Utlåning av fysiska medier per bibliotek
Utlåning av fysiska medier per bibliotek och invånare
Utlåning av e-böcker per invånare
Antal besök per bibliotek
Andel besök per bibliotek och invånare
Antal besök webben

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Bibliotek Botkyrka






7 [7]
2016-10-31

Antal program och aktiviteter
o Andel med barn och unga som primär målgrupp
o Andel som görs i samverkan med civila aktörer
Andel besökare som är positiva till personalens bemötande (per bibliotek)
Andel besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de
skulle vilja det (per bibliotek)
Totalkostnad (exkl lokalkostnader) för biblioteksverksamheten per område och invånare.

