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Botkyrka kommuns biblioteksprogram 
berättar om vad biblioteken ska jobba med 
fram till år 2022. 

Det är Botkyrkas kommunfullmäktige som 
har beslutat om programmet.

Det här är en version av programmet som är 
bearbetad för att bli lättare att läsa.



Jämlikhet och mänskliga rättigheter
Borkyrkas bibliotek arbetar för att samhället ska vara jämlikt. Alla 
människor har samma rättigheter, men samtidigt olika stort behov av 
stöd från samhället. 

Barnen är särskilt viktiga och vi jobbar naturligtvis efter 
Barnkonventionen och principen om alla barns rättigheter och lika 
värde.

Vi främjar möten mellan olika kulturer 
Våra bibliotek utgår från att människor talar olika språk och förstår 
styrkan att kunna flera språk. Biblioteken ska jobba för bra möten 
och utbyten mellan olika språk och kulturer.

Våra bibliotek ska vara tillgängliga för alla människor. Vi ska bidra 
till att stärka människors möjlighet att uttrycka och utveckla sin 
identitet.

Medborgarens fokus och invånare som bidrar 
Biblioteken både speglar och formas av alla som bor i Botkyrka. 
Vi vill uppmuntra invånare och besökare både att vara med och 
påverka och att bidra till att Botkyrka har bra bibliotek.

Bibliotekspersonalen kännetecknas av mångfald när det gäller 
bakgrund, kompetens och språkkunskaper.

Folkbibliotek

Vision 
Bibliotek Botkyrka är med och driver arbetet med lokal demokrati-
utveckling, mänskliga rättigheter och möten mellan olika kulturer i 
Botkyrka. 

Biblioteken arbetar för att samhället ska vara hållbart i många år 
genom att: 
• vara med och minska ojämlikheter 
• ge människor möjlighet att leva på samma sätt i samhället

Våra bibliotek skapar möten mellan olika kulturer, bidrar till att 
människor ökar sina kunskaper och arbetar för att öka folkhälsan.

Alla bibliotek formas av sitt sammanhang 
Biblioteken finns på platser där människor rör sig i sin vardag, nära 
annan service och handel. Biblioteken formas av sitt lokala samman-
hang. På så sätt är inget bibliotek det andra helt likt. Varje bibliotek 
är det bästa möjliga för sitt eget område.

Samarbete med andra 
Folkbiblioteken ska samarbeta med andra kommunala verksamheter 
för att kunna lyckas med sitt uppdrag och vara viktiga för Botkyrkas 
invånare. 

Folkbiblioteken ska också samarbeta med lokala nätverk, med före-
ningsliv, funktionshinderrörelsen, studieförbund och med Botkyrkas 
många kreativa aktörer. 

Folkbiblioteken behöver också samarbeta med andra bibliotek både 
inom och utanför kommunen.



Områden som vi har valt att utveckla

Biblioteket gör det möjligt att att få 
mer makt över sitt liv 

Bibliotek Botkyrka prioriterar att arbeta med och att utveckla: 
• Barns språk- och läsutveckling. 
• Språkutvecklande arbete för personer som bott en kort tid  

i Sverige. 
• Arbete med korttidsutbildade vuxna, med avseende på identitet, 

självkänsla, delaktighet, läs- och skrivfärdigheter. 
• Digital delaktighet för vuxna som behöver öka sin digitala  

kompetens. 
• Att arbeta för positiva normer och attityder till läsning. 

Biblioteket gör det möjligt att bli mer delaktig

Bibliotek Botkyrka prioriterar att arbeta med och att utveckla: 
• Medier och arrangemang på många språk, på svenska och andra 

språk som finns representerade i kommunen samt nationella 
minoritetsspråk, för att stärka Botkyrkabornas identitet och  
samhörighet med andra. 

• Biblioteksrummet som en plats för yttrandefrihet, där arrange-
mang om aktuella frågor på lokal, nationell och internationell nivå 
äger rum i dialog mellan invånarna. 

• Metoder för dialog och inflytande i bibliotekets verksamhet. 
• Tillgänglighet för alla till bibliotekens verksamheter och lokaler. 
• Förhållningssätt så att de som jobbar på våra bibliotek är öppna 

för att människor är olika och har olika bakgrund.

Biblioteket gör det möjligt att uppleva nya saker

Bibliotek Botkyrka prioriterar att arbeta med och att utveckla: 
• Boken kommer och uppsökande verksamhet för äldre. 
• Uppsökande arbete för små barn och deras familjer. 
• Uppsökande arbete för barn och unga med funktions- 

nedsättning. 
• Biblioteksrum som skapar oväntade möten. 

Biblioteket gör det möjligt att utvecklas 
och vara kreativ

Bibliotek Botkyrka prioriterar att arbeta med och att utveckla: 
• Samarbeten med Botkyrkas kreativa aktörer och andra organi-

sationer och individer som kan bidra till att ge människor  
möjlighet att skriva texter. Fokus är att skapa tillsammans och att 
dela med sig av kunskap, innehåll och erfarenheter till andra. 

• Initiativ från lokalsamhället, genom att uppmuntra, stimulera 
och ta tillvara nya idéer samt bidra till att kommunens stöd och 
bidrag är kända. 



Bibliotek i grundskolan 
och gymnasieskolan

Vision

Alla elever i Botkyrkas skolor ska ha tillgång till skolbibliotek. 
Skolbibliotekets ska bidra till att öka kvaliteten i skolornas 
pedagogiska verksamhet samt till att öka både lärande och 
läsande hos våra elever.

Områden som vi har valt att utveckla

Demokrati och digitalisering 

Skolbiblioteken ska bidra till:
• det demokratiska medborgarskapet
• mer likvärdiga studiemöjligheter för alla elever
• att stärka elevens digitala kompetenser

Likvärdighet och läslust 
Skolbiblioteken ska ha ambitionen att ge alla elever i Botkyrka så 
lika förutsättningar som möjligt. Skolbiblioteken främjar och stödjer 
därför läslust och läsning.

Samordning och samverkan 
Skolbiblioteken i Botkyrka ska vara en del av skolans pedagogiska 
verksamhet och bidra till att uppfylla skolornas mål. Personer som 
ansvarar för skolbiblioteken samarbetar med varandra och med övrig 
pedagogisk personal i skolan.

Grundskole- och gymnasiebiblioteken prioriterar att arbeta med och 
att utveckla: 
• elevers förmåga till källkritik, förmåga att navigera i flödet av  

information och digitala identitet 
• skolbiblioteket som ett viktigt centrum för kunskap och läslust 
• det systematiska kvalitetsarbetet
• personalens kompetensutveckling
• samarbeten med andra



Biblioteket vid 
Mångkulturellt centrum 

Vision

Mångkulturellt centrums (MKC) bibliotek samlar kunskap, livs-
berättelser och dokumentation om migrationen till Sverige. 

MKC:s bibliotek har en unik ställning bland bibliotek i Sverige som 
specialbibliotek inom följande ämnesområden: 
• Mångkultur
• Mångfald
• Interkulturalitet
• Rasism
• Etnisk diskriminering
• Migration 
• Urbana livsvillkor 

Biblioteket är också en öppen och välkomnande mötesplats, där 
medborgarna får möjlighet att fundera över mångfaldens kultur-
historia i Botkyrka kommun. 

Mångkulturellt centrum samarbetar med övriga bibliotek inom 
kommunen.
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