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Riktlinjer för inköp, fjärrlån och gallring av medier inom 

Bibliotek Botkyrka 
Riktlinjerna för inköp, fjärrlån och gallring av medier inom Bibliotek Bot-

kyrka är framtagna i enlighet med Biblioteksprogram för Botkyrka kom-

mun 2018-2022.  

 
Biblioteken i kommunen 

Folkbiblioteken i kommunen går under namnet Bibliotek Botkyrka, och är 

en gemensam resurs för invånarna. De ingår i kultur- och fritidsförvalt-

ningen och består av biblioteken i Tullinge, Tumba, Vårsta, Hallunda, 

Alby och Fittja.  

 

Mångkulturellt centrum, som ligger i Fittja, samverkar med Bibliotek Bot-

kyrka kring centrets kunskapsfrågor samt de i biblioteksprogrammet utpe-

kade utvecklingsområdena. Mångkulturellt centrums bibliotek är ett speci-

albibliotek inom ämnesområdena mångkultur, mångfald, interkulturalitet, 

rasism, etnisk diskriminering, migration och urbana livsvillkor, och kom-

pletterar därigenom Bibliotek Botkyrkas mediebestånd inom dessa fält. 

 

Bibliotek Botkyrka, skolbiblioteken och Mångkulturellt centrums bibliotek 

har alla roller att fylla i en gemensam helhet för Botkyrkas invånare. Bib-

lioteksprogrammet fastställer viktiga värden för alla bibliotek i kommu-

nen. Mänskliga rättigheter ska vara en bas för verksamheten. Då de är 

många säger biblioteksprogrammet att frihet från diskriminering, rätt till 

liv, frihet och personlig säkerhet är överordnade värden.  

 

Flerspråkighet är en styrka och en utgångspunkt för biblioteken. Ett inter-

kulturellt förhållningssätt synliggör och förändrar ojämlika villkor och 

maktförhållanden, samt möjliggör att grupper och individer möts och sam-

arbetar 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 normer som kan 

verka begränsande i människors liv. 

 
Inköp och fjärrlån i Bibliotek Botkyrka 

I biblioteksuppdraget ingår alltid att göra urval utifrån tilldelade resurser. 

Bibliotek Botkyrka såsom folkbibliotek har inget bevarandeuppdrag. 

 

Urval av medier inom Bibliotek Botkyrka utgår från kriterier baserade på 

kvalitet.  

  

Kvalitetsparametrar kan vara:  

 

 bibliotekspersonals bedömning vid läsning 

 recensioner i större tidningar och tidskrifter 



 

 lektörsutlåtanden från Bibliotekstjänst  

 recensioner och utlåtanden från andra trovärdiga källor  

 redaktionell granskning på förlag  

 

Parametrarna vägs samman till en helhet tillsammans med en bedömning 

av efterfrågan.  

 

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

diskriminering samt till att barns förmåga att tolka och värdera text och 

bild skiljer sig åt från vuxnas. 

  

Biblioteksverksamheten speglar inte bara utan formas även aktivt av Bot-

kyrkas 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, t ex genom att 

lämna förslag till inköp. 

 

Facklitteratur för vuxna som biblioteket har beslutat att inte köpa in ska 

vid efterfrågan kunna fjärrlånas. Fjärrlån kan göras av medier såväl inom 

som utanför Sverige.  

 

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 inom Bibliotek 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  
 

Gallring  
Biblioteken i Botkyrka gallrar varje år böcker som ungefärligen motsvarar 

den mängd böcker som köps in. Gallring av en bok kan bli aktuell av flera 

olika orsaker. Det kan vara utslitna böcker, böcker som inte lånats på 

länge, böcker vars innehåll är föråldrat med mera. Kvalitetsparametrarna 



 

är desamma vid gallring som vid inköp, och avvägning sker tillsammans 

med en bedömning av efterfrågan. 
 


