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Uppdrag och syfte 
 
Den kommunala biblioteksverksamheten styrs av 
bibliotekslagen (SFS 2013:801) som föreskriver att alla 
kommuner skall ha en politiskt antagen biblioteksplan. 
Biblioteksplanen är i sin tur ett styrdokument för alla 
som arbetar med folkbiblioteksverksamhet i Eslövs 
kommun och ska utgöra grunden för folkbibliotekets 
handlingsplaner och policys. Den är ett strategiskt 
dokument som ska tydliggöra bibliotekets uppdrag 
framöver och förmedla kulturens och lärandets relevans 
och betydelse till kommuninvånare och politiker. 

Enligt bibliotekslagen ska det allmänna 
biblioteksväsendet verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket 
skall vara tillgängligt för alla utefter den enskildes 
behov och förutsättningar.  Biblioteket ska främja 
litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt.  På folkbiblioteken ska 
allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få 
tillgång till litteratur under en viss tid oavsett 
publiceringsform. Vidare ska folkbiblioteken verka för 
att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet. 

Bibliotekens prioriterade målgrupper är personer med 
funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och 
personer med annat modersmål än svenska samt barn 
och ungdomar. 

Planen beskriver folkbibliotekets uppdrag, fyra 
utvecklingsområden framtagna utifrån rådande 
styrdokument samt metoder som skall användas för att 
tillgodose de behov som beskrivs under de olika 
utvecklingsområdena. Planen tar inte upp 
skolbiblioteken då en skolbiblioteksplan måste 
involvera barn- och utbildningsnämnden. 

Styrdokument/lagar 
att förhålla sig till 

 
Internationella 
FNs deklaration om de 
mänskliga rättigheterna 
FN:s barnkonvention  
IFLA/UNESCO:s 
biblioteksmanifest  
 
Nationella 
Agenda 2030 
Bibliotekslagen 
KB:s nationella 
biblioteksstrategi 
Nationella 
digitaliseringsstrategin  
Skärpta minoritetslagen 
2018:1367 
 
Regionala  
Regional biblioteksplan 
2017-2020  
Regional kulturplan för 
Skåne 2021-2024 
 
Lokala  
Eslövs kommuns mål 
2019-2022 
Eslövs kulturpolitiska 
program 2017-2025 
Kommunal 
digitaliseringsstrategi 
Policy för 
medborgardialog 
Riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap 
Riktlinjer för 
minoritetspolitiskt arbete 
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Lagar, styrdokument och strategier 
 
Utöver nationell lagstiftning styrs biblioteksverksamheten också av FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter, i synnerhet av artiklarna 19 och 20 
som avhandlar människors rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och personlig 
utveckling. UNESCOs folkbiblioteksmanifest slår också fast att biblioteken 
har en central roll i en demokrati för yttrandefrihet och jämlikhet. Första 
januari 2020 trädde FN:s barnkonvention i kraft som lag i Sverige. Speciellt 
artikel 2: alla barn har samma rättigheter och lika värde, artikel 17: barn har 
rätt att få tillgång till information, artikel 23: barn med funktionsnedsättning 
har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i 
samhället och artikel 31: barn har rätt till lek, vila och fritid, stödjs av en väl 
fungerande lokal biblioteksverksamhet. Biblioteket jobbar även med de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga enligt Agenda 2030 och de globala målen. 
Kommunens bibliotek måste också följa kommunens styrdokument. Enligt 
de övergripande inriktningsmål som gäller 2019-2022 ska kommunen bland 
annat verka för att medborgarna känner trygghet genom livet och för 
hållbarhet, ta ansvar för miljö och klimat samt ta till sig nya arbetssätt och 
ny teknik.  Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska 
genomsyra verksamheten. Vi arbetar också efter Eslövs kommuns 
kulturpolitiska program och dess fyra utvecklingsområden: delaktighet och 
social hållbarhet, nyskapande, samhällsbyggande och identitetsskapande 
samt livslångt lärande. 
Kommunens bibliotek har också att förhålla sig till de mål region Skåne 
sätter upp för utvecklingen av bibliotek och kulturell verksamhet.  
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Eslövs kommun 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteken i Eslövs kommun består av ett stadsbibliotek och fem filialer 
som finns i Harlösa, Flyinge, Marieholm, Löberöd och Stehag. Eslöv är en 
växande kommun i mitten av Skåne med pendlingsmöjligheter till större 
städer som Lund och Malmö. 2018 uppmättes invånarantalet till 33 557 
personer. Majoriteten av kommunens invånare bor i tätorten (56 %), men en 
stor del av befolkningen är bosatt på landsbygden (17 %) eller i någon av de 
mindre byarna. Under 2000-talet har invånarantalet i Eslövs kommun ökat 
kontinuerligt. Detta beror dels på högre födslotal än dödstal i kommunen  
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och dels på inflyttning från andra kommuner och andra delar av världen. 
Under 2010-talet har antalet kommuninvånare med utländska rötter ökat och 
bidragit till en mer differentierad befolkning.  
Sett till rikssnittet är Eslövs invånare i en relativt utsatt ekonomisk sits. 
Arbetslösheten, särskilt bland män, är högre och årsinkomsten är betydligt 
lägre i kommunen än i genomsnittet i Sverige. Enligt Rädda Barnen (2018) 
lever 10,3 % av barnen i Eslöv i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket placerar 
Eslöv på plats 191 av Sveriges samtliga 260 kommuner.  
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 Eslöv  Sverige 
Totalt 8,2 % 6,3 % 
Kvinnor 7,6 % 6,3 % 
Män  8,8 % 6,4 % 

             
Tabell 1: Andel av arbetskraften 15-74 år som är arbetslös (SCB, 2019a) 

 
 Eslöv Sverige  
Totalt 287,1 tkr 308,7 tkr 
Kvinnor 251,1 tkr 268,8 tkr 
Män 323 tkr 349,2 tkr 

 
Tabell 2: Årsinkomst i tusentals kronor (tkr) bland de som är 20 år och äldre, till 

exempelvis från arbete eller pension (SCB, 2019a) 
 

Av eleverna som går ut grundskolan i Eslövs högstadieskolor har 71,2 % 
nått upp till kunskapsmålen i samtliga ämnen (Skolverket, 2019a), vilket är 
lägre än genomsnittet i Sverige (80,1 %). Skolverkets statistik (2019b) visar 
också att elevernas socio-ekonomiska förutsättningar har stor påverkan 
gällande skolresultat. 63,8 % av Eslövs elever med föräldrar som högst har 
gymnasial utbildning når upp till kunskapsmålen i alla ämnen i slutet av 
årskurs nio, medan 85,6 % av barnen med föräldrar som studerat på 
högskole- eller universitetsnivå når målen i samtliga ämnen.  
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Enligt en prognos framtagen av kommunens stadsledningskontor (2018) 
beräknas invånarantalet i Eslöv kontinuerligt öka under de kommande 
femton åren. 2035 bör kommunen ha växt till 39 747 invånare, en ökning på 
ungefär 6200 personer. Precis som resten av Sveriges befolkning blir Eslövs 
invånare allt äldre, och kommunens prognos visar att personer 65+ 
sammanlagt kommer att öka med 672 personer fram till 2035. Dock 
kommer de äldre inte vara en lika stor andel av befolkningen som i resten av 
Sverige. En annan grupp som förväntas att växa är barn (0-18 år) som 
kommer bli 1600 fler under de kommande 15 åren.  

Utvecklingsområden 
 
De senaste åren har vi sett stora förändringar i samhället som påverkar 
bibliotekets arbete och fokus. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. 
Mer och mer av människors tid spenderas på nätet och fler och fler 
samhälleliga funktioner blir digitala. Detta ger oss bland annat möjligheter 
att möta våra användare på nya arenor, erbjuda nya typer av medier samt 
utveckla och effektivisera vårt arbetssätt. Samtidigt leder det till att fler 
hamnar utanför det digitala samhället, på grund av bland annat okunskap, 
osäkerhet eller ekonomiska faktorer. Dessa grupper måste ges möjligheter 
att delta i samhället och det är vårt uppdrag att bistå dem med kunskap om 
hur de använder sig av de digitala verktyg som behövs för att klara av 
vardagen. 
Eslöv är en växande kommun och vi ser också en ökande andel 
utlandsfödda invånare. Detta är i linje med nationens utveckling. Det är en 
grupp som kan ha speciella behov som biblioteket enligt lag är skyldiga att 
uppfylla. Det kan till exempel handla om att tillhandahålla litteratur på 
andra språk än svenska och böcker på lätt svenska. Biblioteket ska bistå alla 
kommuninvånare i att blir delaktiga i samhället och ha ett fokus på 
integration. 
Bibliotekets roll som tillgänglig mötesplats, där diskussioner och debatter 
kan ske, blir allt viktigare i ett samhälle den denna typ av mötesplatser blir 
allt färre. Även tillgången till information, och kunskap om källkritik, är av 
stor betydelse i vårt samhälle där den informationsmängd vi varje dag tar 
del av kan vara svår att sålla i.  
Utifrån denna utveckling har vi valt ut fyra utvecklingsområden som 
kommer att vägleda vårt arbete under den period som biblioteksplanen 
gäller. Vi har valt samma utvecklingsområden som region Skånes 
biblioteksplan för att på så sätt säkerställa att vår utveckling är i linje med 
det som sker i resten av regionen och för att underlätt framtida samarbeten 
med andra kommuner. De fyra områdena för biblioteksutveckling är: 
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- Demokrati och fri åsiktsbildning 
- Folkbiblioteket för alla 
- Digitalisering 
- Litteratur- och läsfrämjande 

Dock bör det förtydligas att samtliga av dessa områden ofta går in i, och 
relaterar till, varandra. Att jobba för att minska det digitala utanförskapet är 
ett sätt att arbeta för det demokratiska samhällets utveckling och så vidare. 

Demokrati och fri åsiktsbildning 
Alla delar i bibliotekets verksamhet ska genomsyras av målet att verka för 
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det gäller allt från urval och 
inköp av medier till programverksamhet och användning av 
biblioteksrummet. Demokratibegreppet är dock inte helt lätt att ringa in och 
kan användas på många olika sätt. I vår användning av begreppet utgår vi 
ifrån de mänskliga rättigheterna och att dessa är universella och gäller för 
alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är 
födda fria och lika i värde och rättigheter. Till följd av detta lägger vi 
speciell vikt på de grupper där det finns risk att deras mänskliga rättigheter 
inte respekteras.  
 
För ett bibliotek betyder att arbeta för det demokratiska samhällets 
utveckling också att arbeta för att stärka och värna individens möjligheter 
till inflytande i samhället. Detta sker bland annat genom att göra 
information och kunskap tillgängliga, ge tillgång till samhällsinformation 
samt att fungera som en plats för förtidsröstning i den mån lokalerna tillåter 
det. 
 
Bibliotekets roll som en plats där folk kan mötas och dela sin kunskap med 
varandra blir allt viktigare. Biblioteket är en icke-kommersiell mötesplats 
för människor med olika bakgrunder, åsikter och förutsättningar. Alla 
besökare ska bemötas professionellt utifrån sina förutsättningar.  Socio-
ekonomisk ojämlikhet ska uppmärksammas och motarbetas av biblioteket 
genom bland annat jämlik tillgång till, och främjande av, litteratur och 
kultur runt om i kommunen. Vår verksamhet ska också vända sig till dem 
som inte besöker biblioteket regelbundet på egen hand.   
 
Biblioteken ska bistå de som verkar för lokalt engagemang och samarbeta 
med lokala föreningar. Det ska finnas en likvärdig service på samtliga 
bibliotek så att alla invånare i Eslövs kommun, oberoende av var de bor, har 
samma möjlighet att ta del av bibliotekets utbud. Med likvärdig service 
menas likvärdighet gällande bemannade öppettider och teknik, inte att alla 
filialer ska vara likadana då vi vill lämna utrymme för lokal karaktär.  
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I takt med att antalet meröppna bibliotek blir fler ökar också invånarnas 
möjlighet att använda biblioteket när det passar dem. Det meröppna 
biblioteket leder inte bara bibliotekets möjlighet att fungera som en 
mötesplats utvecklas, utan ger också medborgarna större tillgång till vår 
tekniska utrustning och våra samlingar. Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att alla invånare inte har samma möjlighet att nyttja meröppna bibliotek 
så denna utveckling ska inte ske på bekostnad av antalet bemannade timmar 
på biblioteken. 
 
I dagens samhälle ska biblioteket också ses som något mer än det fysiska 
rummet. För att nå så många som möjligt ska biblioteket verka där 
människorna finns. Detta kan ske digitalt eller fysiskt. Att möta människor i 
en miljö där de känner sig bekväma kan vara ett sätt att få dem att känna att 
biblioteket är något relevant för dem. Det kan öka deras känsla av 
delaktighet och inflytande i lokalsamhället och möjliggör för 
mellanmänskliga möten. 

Folkbibliotek för alla 
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till besökarnas 
behov. Våra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, de 
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska 
samt barn och ungdomar. De ska garanteras tillgång till medier, 
information, arrangemang och aktiviteter, inflytande och lärmöjligheter 
utifrån deras individuella förutsättningar. 
Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska. Biblioteken ska förutom att 
tillgängliggöra medier på dessa språk även främja de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige på 
andra sätt, bland annat genom medvetandegöring om deras historia och 
kultur för en bredare allmänhet.  
Kommunen ska verka för att alla invånare inkluderas och känner sig trygga 
genom livet och för allas lika värde. För att öka tillgängligheten ska 
biblioteksrummets utformning, öppethållande och digitala resurser beaktas. 
Vidare ska uppsökande verksamhet erbjudas till de grupper som kan ha 
svårt att ta sig till biblioteken eller som ser biblioteksmiljön som 
främmande. 
Biblioteksrummets roll är i förändring. Från att framförallt ha varit en lokal 
där fysiska medier används och förvaras har biblioteket antagit en mer 
social roll. Biblioteket har blivit en mötesplats där människor kan umgås, 
bilda sig, orientera sig med sin omvärld med hjälp av vår tekniska 
utrustning och få kulturupplevelser. Vi lägger idag större fokus på våra 
arrangemang och att möjliggöra för kommuninvånare att bli mer 
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involverade i sitt närområde. Samtidigt som detta sker har biblioteket 
fortfarande kvar sin uppgift att vara en stilla plats där den som vill kan sitta i 
lugn och ro. Detta ställer krav på utformning av biblioteksrummet och våra 
verksamheter så att alla känner sig välkomna. Biblioteket måste se till att 
olika delar av biblioteket kan användas på olika sätt. Det ska finnas tysta 
avdelningar för studier och reflektion, avdelningar för samtal och 
grupparbeten samt platser där barn kan leka och umgås. Biblioteksrummet 
kommer att ses över och rummets möblering kommer att förändras för att 
skapa ett rum för alla.   
 
Barn och unga är en prioriterad grupp för biblioteken och biblioteket är en 
del av Eslövs barnkulturgaranti. Biblioteken ska verka för att tillsammans 
med andra aktörer i kommunen såsom förskola, skola, fritidsverksamhet, 
barnhälsovård och föreningar främja barn och ungas språkutveckling, 
tillgång till litteratur, information och kultur utifrån deras behov och 
förutsättningar. Biblioteket ska medverka till att uppfylla kommunens 
inriktningsmål: attraktiva skolor med stärkta studieresultat. Där spelar 
folkbiblioteken en viktig roll jämsides skolans arbete med utvecklade och 
likvärdiga skolbibliotek. 

Digitalisering 
En förutsättning för att kunna hantera sin vardag och delta fullt ut i det 
demokratiska samhället är att behärska de digitala verktyg och 
informationskanaler som erbjuds. Här har biblioteken en viktig roll att fylla, 
vilket också poängteras i bibliotekslagen.  
Biblioteken i Eslöv har i uppdrag att verka för en ökad digital delaktighet 
hos kommunens invånare. Det finns många olika anledningar till att 
människor har svårt att följa den digitala utvecklingen. Socioekonomiska, 
kognitiva och geografiska barriärer är några av dem. Problemet med digitalt 
utanförskap rör dock inte bara biblioteket utan är en angelägenhet för all 
kommunal verksamhet. Att arbeta för digital delaktighet handlar således om 
samarbeten mellan olika verksamheter för att tillsammans ge 
kommuninvånarna så bra hjälp och stöd som möjligt. 
Kunskap inom källkritik och olika informationskanaler blir allt viktigare 
och det är den del av arbetet med digitalt innanförskap som i första hand 
berör folkbibliotekets verksamhet. Det ökade digitala medieflödet innebär 
att biblioteken ska utveckla sitt arbete med medie- och informationskunskap 
(MIK). Vi måste ge människor verktyg att vara konsumenter och 
producenter i ett modernt medielandskap. Biblioteken ska vara en garant för 
att människor på ett jämställt och likvärdigt sätt kan ta del av media- och 
informationsflödet. 
Att arbeta för digitalt innanförskap innebär också att biblioteken ska 
tillhandahålla digitala verktyg och digitala tjänster som är tillgängliga för 
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alla. Biblioteket ska fortsätta att göra digitala bibliotekstjänster tillgängliga, 
exempelvis genom strömmad media. Alla bibliotek ska vara likvärdiga när 
det gäller grundläggande tillgång till informationsteknologi, exempelvis 
publika datorer som kan hantera dagens tekniska krav och 
utskriftsmöjligheter. Vi ska erbjuda en säker IT-miljö för alla som använder 
bibliotekets tekniska utrustning.  

Litteratur- och läsfrämjande 
Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen särskilt främja läsning och 
tillgång till litteratur. God läsförmåga och läsförståelse är viktiga 
förutsättningar för att en person aktivt ska kunna ta del av det demokratiska 
samhället och utöva sin rätt till fri åsiktsbildning och yttrandefrihet. Vidare 
kan läsning vara en viktig del i allt från underhållning och förkovring till 
personlig utveckling och förståelse för sina medmänniskor och sin omvärld. 
Biblioteken ska arbeta läsfrämjande på bred front med flera 
samarbetspartner i kommunen och också ta del av initiativ på regional och 
nationell nivå. Vi ska vända oss till alla åldersgrupper och ta hänsyn till 
olika behov av läshjälpmedel och olika sätt att läsa. Vi ska stödja barn i 
deras tidiga språkutveckling och hjälpa dem att upptäcka lusten till läsning. 
Att arbeta utåtriktat, på flera platser än i det fysiska biblioteket och med 
olika typer av media och ny teknik, är en framgångsrik metod för 
läsfrämjande. 
För att arbeta litteratur- och läsfrämjande ska vi ha uppdaterade och 
relevanta samlingar. Vi ska ha en medvetenhet vid inköp av medier för att 
skapa ett brett och allsidigt utbud där både smalare och mer populär 
litteratur får plats. Vi ska ha ett brett utbud av medier på andra språk än 
svenska för att ge alla möjlighet att läsa på det språk de själva föredrar. För 
att säkerställa att vi erbjuder medier på språk som är relevanta i närområdet 
skall vi både vara lyhörda för våra användare och hålla oss uppdaterade med 
den befolkningsstatistik som finns i kommunen. Det ska finnas möjlighet till 
att ge inköpsförslag för stimulera läsglädje och folkbildning. Även fjärrlån, 
inlån från bibliotek utanför kommungränserna, ska erbjudas.  Biblioteket 
ska främja tillgänglighet och tillgång till litteratur genom att främja 
regionala samarbeten, följa nationella riktlinjer och verka för en gemensam 
nationell katalog.  
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Metoder 
 
För att kunna utföra det uppdrag som gällande styrdokument ålägger oss 
behöver vi ett strategiskt och genomtänkt arbetssätt. Nedan presenteras tre 
metoder som vi kommer att fokusera på under de kommande fyra åren. Det 
är dock inte de enda metoder som vi kommer att använda oss av och vi har 
möjlighet att lägga till andra fokus och använda den metod som är mest 
lämpat för en given situation. 

Strategiskt partnerskap 
Biblioteksverksamhet är en verksamhet i ständig förändring i och med att 
befolkningen i Eslövs kommun, och deras önskningar och behov, förändras. 
För att vi ska kunna tillgodose dessa behov krävs samarbeten inom 
förvaltningen, med andra kommunala verksamheter och aktörer från den 
idéburna sektorn. Vi kan nå nya målgrupper genom samarbeten med parter 
som har ingångar till, och kunskaper om, grupper som i lägre grad besöker 
eller använder biblioteket. Strategiska partnerskap är också ett sätt att 
fördjupa vår samlade kompetens då utomstående aktörer ofta sitter på 
kunskaper som saknas i vår verksamhet. 
 
Biblioteket har, eller har haft, samarbeten med samtliga verksamheter inom 
Kultur- och fritidsförvaltningen. Dessa samarbeten ska upprätthållas, 
fördjupas och präglas av öppen kommunikation. Då samtliga verksamheter 
styrs av samma kulturpolitiska program är de gemensamma nämnarna 
mellan oss många. Partnerskap med andra verksamheter inom kommunen 
ska ha kommuninvånarens behov i fokus. Denna typ av partnerskap ska 
underlätta för invånaren och säkerställa att deras behov tillgodoses på ett 
effektivt och säkert sätt. Samarbeten med andra kommunala verksamheter 
och förvaltningar bidrar till att biblioteken utvecklas med en föränderlig 
befolkning 
 
Partnerskap med idéburna organisationer, som här definieras som icke 
vinstutdelande, demokratiskt styrda organisationer, fristående från offentlig 
sektor, är ett sätt att ta till vara på det engagemang och potential som finns 
inom den idéburna sektorn. Det är också ett sätt att ge det civila samhället 
en möjlighet att aktivt delta och bidra till bibliotekets utveckling. Det är 
dock viktigt att detta partnerskap sker på jämlika villkor och vi ska därför 
använda de riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap som finns i Eslövs 
kommun. 
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Kunskapsdelning och kompetensutveckling 
Biblioteksvärlden är i ständig förändring så kontinuerligt lärande och 
kunskapsdelning är en förutsättning för att kunna bedriva en god 
verksamhet som uppfyller medborgarnas behov. Kontinuerligt lärande och 
kompetensutveckling är både en fråga för den enskilde anställda och för 
arbetsgruppen som helhet. De anställda förväntas ta del av forskning och ny 
kunskap inom deras huvudsakliga arbetsområden.  En hög medie- och 
informationskunnighet hos samtlig bibliotekspersonal är en förutsättning för 
att kunna leva upp till vårt uppdrag. Därför ska alla anställda ta del av och 
lära sig ny teknik och digitala medier.  
För att detta ska kunna uppnås ska det finnas en strategisk plan för 
systematisk kompetensutveckling på arbetsplatsen. Denna plan ska 
säkerställa att det finns schemalagd tid och resurser för kontinuerlig 
kompetensutveckling. Den individuella kompetensutvecklingen måste också 
tas om hand så att den kan komma hela arbetsgruppen till del. System för 
kontinuerlig kunskapsdelning ska finnas.  

Användarinflytande 
För att kunna fortsätta utveckla biblioteket krävs arbete på flera plan. En del 
av det är att skapa en verksamhet som bygger på kommuninvånarnas 
inflytande. Biblioteket behöver vara en verksamhet som klarar av att 
förändras i takt med att behoven förändras utan att tappa våra 
grunduppgifter såsom läsfrämjande och kunskapsförmedling. För att kunna 
göra det behöver vi ta hjälp av de som använder biblioteket och dess utbud. 
Inflytande över verksamheten stärker individen och civilsamhället genom 
ökat engagemang och känsla av makt över sin egen situation och det lokala 
samhället. Det hjälper också användare att få mer kunskap och information 
om hur den kommunala verksamheten fungerar. Detta stärker i sin tur den 
demokratiska utvecklingen. 
 
Det finns dock många olika typer, och grader, av inflytande. Till vår hjälp 
finns de olika nivåer av medborgardialog som presenteras i Eslövs 
kommuns policy för medborgardialog. De olika stegen är Information – 
Konsultation – Dialog – Inflytande – Medbeslutande, för varje nivå ökar 
graden av inflytande som användaren har. Olika grader av inflytande passar 
för olika typer av situationer men vi ska kontinuerligt använda oss av den 
grad av användarinflytande som passar gällande situation. Det ska finnas 
rutiner för hur de olika typerna av inflytande skall fungera och att användare 
ska får återkoppling i hur deras medverkan påverkat resultatet eller beslutet. 
I vårt arbete med användarinflytande är det också viktigt att säkerställa att 
så många olika röster som möjligt får höras. Vi ska se till att vi både 
involverar biblioteksanvändare och kommuninvånare som inte besöker 
biblioteket. 
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Uppföljning och revidering 
 
Det finns juridiska krav på att biblioteksplaner ska följas upp och det är 
viktigt att planen är ett levande dokument för att föra utvecklingen av 
biblioteksverksamheten framåt. Detta kommer vi att säkerställa genom 
utvärdering, uppföljning och revidering av planen. 
Biblioteksplanen ligger till grund för årligen återkommande 
verksamhetsplaner där mål och indikatorer skapas samt kan även motivera 
att handlingsplaner tas fram, men detta beror på de behov som upptäcks 
efterhand.  
Uppföljning ska ske i samband med bibliotekets årliga bokslut där 
verksamhetsberättelser ger en konkret lägesbild av vad som har gjorts under 
året. Vid behov kan biblioteksplanen komma att revideras, till exempel om 
lagstiftningen ändras. Om inget talar för att en omgående revidering behövs 
så ska en ny version av biblioteksplanen tas fram senast år 2025.  
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