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Inköps- och fjärrlånepolicy Bibliotek Botkyrka   

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska enligt Bibliotekslagen (SFS 

2013:801), ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Biblioteken ska vidare ”främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla.” 

 

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.  

 

Bibliotek Botkyrkas policy för inköp och fjärrlån utgår från denna grund. 

 

Medieurval och fjärrlån är en del av tjänstemannaorganisationens verkställig-

het och föranleder aldrig nämndbeslut. Genom denna inköps- och fjärrlånepo-

licy ges biblioteksorganisationen förvaltningsledningens delegation att göra 

urval och inköp i linje med policyn.  

 
Inköp 

Urval av medier inom Bibliotek Botkyrka utgår från kriterier baserade på kva-

litet. 

 

Kvalitetsparametrar kan vara: 

 recensioner i större dagstidningar  

 lektörsutlåtanden från BTJ 

 recensioner och utlåtanden från liknande trovärdiga källor 

 redaktionell granskning på förlag 

Parametrarna vägs samman till en helhet tillsammans med en bedömning av 

efterfrågan. 

 

Bibliotek Botkyrka tar avstånd från medier vars syfte är att spekulera i våld 

och fördomar eller strider mot mänskliga rättigheter och allas lika värde. All-

mänintresse, historisk kontext och litterärt värde kan dock motivera undantag.  

Vid inköp av medier för barn tas särskild hänsyn till barns rätt att slippa dis-

kriminering samt till att barns förmåga att tolka och värdera text och bild skil-

jer sig åt från vuxnas. 

 

Facklitteratur för vuxna som biblioteket har beslutat att inte köpa in kan vid 

efterfrågan fjärrlånas. 

  



 

 

Fjärrlån 

Fjärrlån kan göras av medier såväl inom som utanför Sverige. Det är också 

möjligt att fjärrlåna artikelkopior.  

 

Bibliotek Botkyrka lånar in 

 faktaböcker och äldre litteratur som är svår att hitta 

 smalare skönlitteratur och klassiker 

 böcker på andra språk än svenska 

 artiklar 

Bibliotek Botkyrka lånar inte in 

 böcker som finns på biblioteken i Botkyrka, men som är utlånade eller 

referensböcker 

 böcker som är under inköp 

 kurslitteratur 

 skönlitteratur som är lätt att få tag i på många bibliotek 

 cd, dvd, cd-rom eller multimedia 

 ljudböcker 

 barnböcker på svenska 



 

 

 


