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Biblioteksstrategi för folkbiblioteken i Täby kommun 2018-2022 

Bibliotekslagen i korthet 
Det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  
 
I bibliotekslagen fastslås att biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. 
 
Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 
 
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån 
deras behov och förutsättningar. Det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och 
personer med annat modersmål än svenska. 
 
All litteratur som erbjuds på folkbiblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är 
tryckta eller elektroniska böcker. 
 
Allsidighet och kvalitet ska prägla folkbibliotekens utbud av medier och tjänster.  
 
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 
 
Täby kommuns vision 
Täby utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar framtid. 
 
De kommungemensamma utvecklingsmålen 
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby. 
Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun. 
Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utövare. 
 
Inledning 
Alla ska känna sig välkomna till biblioteken i Täby och känna till den service som biblioteken 
erbjuder. 
 
I biblioteksstrategin beskrivs utvecklingsbehov och möjligheter för åren 2018-2022.  
 
Strategin ska fungera som en vägledning för beslutsfattare och checklista för medarbetare. 
Förväntningar finns på att biblioteken ska leva upp till invånarnas önskemål och behov. 
Biblioteken ska erbjuda ändamålsenlig och kostnadseffektiv service till allmänheten utifrån 
kommunens prioriteringar och bibliotekslagen (SFS 2013:801). 
 
Biblioteksstrategin ska också ge information och inspiration till dig som bor, studerar eller 
arbetar i Täby.  
 
Biblioteken i Täby erbjuder ett brett utbud av böcker och andra medier, evenemang och 
föreläsningar samt attraktiva läsmiljöer där det går att studera och arbeta, som samtidigt 
inspirerar till lustläsning. 
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Vi ägnar extra uppmärksamhet åt särskilda grupper. Målgrupperna är barn och ungdomar, 
personer med annat modersmål än svenska (däribland de nationella minoritetsspråken) och 
personer med funktionsvariationer.  
 
Vi strävar efter att alla ska få kunskap om och tillgång till det digitala samhället, genom att 
öka människors medie- och informationskunnighet.  
 
Vi vill att alla som besöker biblioteken ska kunna:  
Upptäcka en berikande kunskapsvärld 
Uppleva spännande evenemang 
Få möjlighet till social gemenskap 
 
Målbilder 2018-2022  
Hög fysisk och virtuell tillgänglighet 
Ökad läslust för alla och särskilt för prioriterade målgrupper 
Levande platser för kulturupplevelser och nyskapande samarbeten 
Inkluderande mötesplatser och flexibla rum 
 
Hög fysisk och virtuell tillgänglighet 
Täbyborna ska på ett enkelt sätt att uppleva spännande evenemang, kunna fylla sin fritid 
med social gemenskap och upptäcka en berikande kunskapsvärld.  
 
Biblioteken ska vara inspirerande miljöer för läsning, studier, arbete och socialt umgänge.  
 
Öppettiderna ska vara generösa. Alla besökare ska möta inbjudande och tillgänglig-
hetsanpassade bibliotek i närområdet i kommunen. 
 
Så här förverkligas målet: 

 Kommunen har serviceinriktade, lyhörda och professionella medarbetare. 

 Webbplatsen utvecklas kontinuerligt med aktuella e-tjänster och e-medier. 

Biblioteken har generösa öppettider och möjligheten att utöka öppettiderna med en 

kombination av modern teknik och självservice, i särskilt anpassade bibliotekslokaler 

undersöks löpande. 

 Verksamheten kvalitetssäkras regelbundet, bland annat genom enkäter. 

 I samarbete med andra ökas kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.  

 
Ökad läslust för alla och särskilt för våra prioriterade målgrupper 
 
Målet är att öka intresset för läsning och litteratur i allmänhet och bland barn och ungdom i 
synnerhet.  
 
Barn och unga prioriteras för att deras nyfikenhet och läsintresse ska tas tillvara. Samarbete 
finns med förskolor och skolor genom t.ex. bokprat och klassbesök. 
 
Biblioteken bemannas av utbildade barnbibliotekarier som har särskild kompetens för att 
kunna svara upp mot förväntningarna från barn och unga, pedagoger och föräldrar. 
Biblioteken är trygga miljöer där barnens behov av lässtimulans är i centrum. 
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Så här förverkligas målet:  

 Samarbetet med BVC, Öppna förskolan och mötesplatser för unga utvecklas för att 
nå fler inom den prioriterade gruppen. 

 Barn och ungas läsintresse uppmärksammas särskilt genom inbjudan till 
läsfrämjande aktiviteter på fritiden. 

 Det finns ett brett utbud av böcker och andra medier för barn och unga. För 
människor med annat modersmål än svenska finns ett bra urval av lättlästa böcker på 
svenska, språkkurser samt litteratur på andra språk. 

 Mediebeståndet för personer med kognitiva funktíonsvariationer förbättras och aktivt 
samarbete med andra verksamheter som arbetar med målgruppen sökes. 

 Personer med läsnedsättning får tillgång till talböcker att lyssna på. 
 
Levande platser för kulturupplevelser och nyskapande samarbeten 
 
Forskning visar att kultur har en positiv effekt på människors hälsa.  
Det ska vara enkelt att ta del av Täbys kulturliv. Kulturen ska möta människor i deras vardag. 
Biblioteken är några av de mest besökta platserna i Täby.  
På ett naturligt sätt är biblioteksmiljön en arena för kulturupplevelser och huvudbiblioteket är 
en betydelsefull del i Täbys nya kulturhus. 
Samarbeten med externa aktörer kan berika verksamheten. Genom samarbeten kan 
värdefulla och intressanta möjligheter skapas och biblioteken vara platser för 
kunskapsutbyte. 
 
Så här förverkligas målet:  

 Spännande och varierande aktiviteter, evenemang och kulturupplevelser för barn, 
ungdomar och vuxna erbjuds.  

 Förutsättningar för utställningar av hög kvalitet skapas.  

 Samarbeten med andra verksamheter inom kultur-och fritidsarenan utvecklas. 

 Samarbeten, bland annat med föreningsliv, näringsliv och grannkommuner som 
främjar lokala kulturella initiativ i närområdena utvecklas. 

 Tematräffar med spännande innehåll arrangeras. 
 

Inkluderande mötesplatser och flexibla rum  
 
Biblioteken i Täby ska vara en naturlig träffpunkt där människor möts, trivs och delar 
upplevelser. Biblioteken ska finnas på centrala platser där många människor rör sig. 
Bibliotekens tillgänglighet och atmosfär ska göra det lätt att träffas. 
Dynamiska biblioteksmiljöer med flexibla rum som lätt kan styras om och anpassas för olika 
ändamål är en del av målbilden. Här finns inbjudande och trygga miljöer med attraktiva 
mötesplatser för allas behov; från lugna läs-, studie- och arbetsmiljöer till platser för samtal 
och umgänge. 
 
Så här förverkligas målet:  

 Kommunen strävar efter att successivt bygga om, modernisera eller flytta bibliotek. 

 Behovet av biblioteksservice i nya områden analyseras. 

 Biblioteken som en plats för arbete, kontaktskapande och samverkan lyfts. 

 Kulturella program med möjligheter till samvaro och gemenskap erbjuds. 

 Studerandes behov av bra studiemiljöer och studierum kommer fortsatt att 
uppmärksammas. 
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Denna biblioteksplan gäller för de sex folkbiblioteken i Täby kommun. 
 
Enligt 2 kap 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i samtliga skolor i kommunen ha tillgång 
till skolbibliotek; de bör upprätta egna planer. 
 
Täby bibliotek erbjuder grundskolorna lärarkort, bokprat och lånetillfällen samt service till 

pedagogerna. Lektioner i bibliotekskunskap, informationssökning, källkritik, databaser, 

klassuppsättningar av tryckta och digitala medier samt läromedel hör till skolbibliotekens 

ansvarsområde.  

 


