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Förutsättningar bibliotek 

Förutsättningar 

Statistik 2016 2015 

Antal årsverken/årsarbetskrafter 

bibliotekarier och 

dokumentalister/informatiker 

4,18 4,18 

Antal årsverken/årsarbetskrafter 

biblioteksassistenter och lärarbibliotekarier 

2,25 2,25 

Antalet årsverken/årsarbetskrafter övrig 
personal 

0,5 0,5 

Totalt antal årsarbetskrafter 6,93 6,93 

Antalet fysiska besök på bibliotekets 
bemannade serviceställen 

 44896 

Totala antal aktiva låntagare  2999 

Antalet  bemannade utlåningsställen 1 1 

Antal övriga utlåningsställen  23 

Antalet bokbusshållplatser  86 

Öppet antal dagar under kalenderåret  278 

Öppet antal timmar per vecka 46 46 

Varav antal timmar per vecka som är efter 

kl.18.00 eller på lördagar och söndagar 

7 7 

Ej ifyllda fakta för 2016 beror på att statistiken görs kalenderårsvis. Öppet antal dagar under kalenderåret 2016 blir något fler pga mer öppet under sommaren. 

Sammanfattning - förutsättningar 

Bibliotekets förutsättningar är i stort sett oförändrade sedan föregående läsår. 

Biblioteket har märkt ett ökat antal besökare av nyanlända vilket har medfört att vi har fått prioritera om en del aktiviteter. 

Mycket positivt att vi fick medel till en bibliotekarietjänst april- december som arbetar med mångspråk och integration. Det har 

gjort att vi kunde utöka våra öppettider under sommaren och haft öppet fem dagar/vecka och fler timmar varje dag än tidigare 

år. Vi har också kunna köra en bokbusstur till de större orterna under sommaren och bokbussen har också varit ute på fyra 

aktivitetsdagar tillsammans med fritidssektionen. 

Resultatet av årets verksamhet 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antalet boklån för 
barn- och ungdomar 0-17 

år 

58 049 57 701 100,6 % 

Antalet utlån av 

barnböcker för barn- och 

ungdomar 0-17 år har 

ökat. 

Biblioteket arbetar aktivt 

och uppsökande med 

läsfrämjande aktiviteter 

för barn. Exemel på 

aktivitet är 

bokpresentation på 

skolorna, 

familjeaktiviteter med 

boktema på biblioteket, 
läsecirklar mm. 

  

Antalet utlån av barnböcker för barn- och ungdomar 0-17 år har ökat. 

Biblioteket arbetar aktivt och uppsökande med läsfrämjande aktiviteter för barn. Exemel på aktivitet är bokpresentation på 

skolorna, familjeaktiviteter med boktema på biblioteket, läsecirklar mm. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Öka tillgängligheten till böcker på olika språk. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Biblioteket har under perioden gjort särskilda satsningar på att öka tillgängligheten på olika språk. Dels har vi ökat antalet 

inköpta böcker och dels har vi breddat utbudet med fler språk. Bokbussen har utökat sitt bestånd av böcker på andra språk och 

personalen informerar om möjligheten att reservera böcker. Genom dessa åtgärder samt informationsinsatser riktade mot 

målgruppen har vi ökat antalet utlån av böcker på andra språk än svenska. 

Ökat utbud och större bredd har gjort att antalet utlån har ökat av böcker på andra språk än svenska. 

Vi kommer att fortsätta våra informationsinsatser och även söka samarbeten med skola och föreningar för att nå ut till 

målgruppen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Hur många 
timmar/vecka har 

huvudbiblioteket öppet 

utöver tiden 08-17 på 

vardagar? 

11 13 84,62 % 

Resultatet är detsamma 

som föregående år. 

Målvärdet som Kkik satt 

är 13 timmar per vecka 

som huvudbiblioteket har 

öppet utöver tiden 8-17 

på vardagar. 

Tranemo bibliotek 
(bokbussen är ej 

medräknad) har öppet 11 

timmar per vecka utöver 

tiden 8-17 på vardagar. 

Bibliotekets öppettider är 

må-to 10-19, fr 10-17, lö 

10-13. Tidningsläsning 

må-fre från 8.30. Den 

bedömning som gjorts är 
att vara tillgänglig på 

förmiddagarna när 

förskolor, skolor. 

dagcenter mfl. har 

möjlighet att besöka 

biblioteket. Vi har sedan 

flera år tagit bort 

lunchstängningen för 

ökad tillgänglighet. I 

kommunen finns många 
industrier med 

skiftarbete som gör att 

biblitoteket besöks under 

hela dagarna. 

Utifrån de resurser vi har 

idag hade vi behövt 

stänga vid något tillfälle 

för att kunna utöka 

öppettiderna vid ett 
annat. 

På sikt önskar vi kunna 

öka tillgängligheten 

ytterligare genom att ha 

mer öppet på helger då 

vi upplever att många 

familjer skulle ha tid att 

komma till biblioteket. 

  

  

  

  

  

  

 Antalet böcker på 
fler språk 

267 50 217 % 

  

Antalet böcker på 

andra språk än 

svenska har ökat. Vi 

har under 2015 köpt in 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

268 böcker vilket 

innebär en ökning med 

534%. Den kraftiga 

ökningen beror på den 

stora mängden 

nyanlända som kom 

under 2015. Både 

regionalt och lokalt 
har medel riktats och 

prioriteringar gjorts 

för att bredda 

beståndet och anpassa 

det efter de språk som 

efterfrågas i 

kommunen i nuläget. 

  

  

  

  

 Antal utlån av böcker 

på andra språk än 
svenska 

833 600 138,83 % 

  

Antalet utlån av 

böcker på andra språk 

än svenska har ökat 

till 833 media. En 

ökning med 138,83 

procent. 

Det förbättrade 

resultatet beror på 

flera faktorer. Dels har 
vi ökat antal inköpta 

böcker men även 

breddat utbudet med 

fler språk.  

Vi har arbetat med 

riktad information till 

enskilda besökare och 

klasser från SFI och 

IM-språk. 
Barnbibliotekarien har 

varit på föräldramöten 

och personalmöten 

och informerat om 

bibliotekets utbud och 

bokbussen erbjuder 

flera språk i sitt 

bestånd.  

Verksamhetens resultatmål: 
Främja läsintresset 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

Biblioteket har haft ett antal aktiviteter för att främja läsintresset i kommunen. En särskild prioritering har gjorts för barn och 

unga där vi har aktiviteter som t.ex. gåvoböcker, projekt Sommarboken och bokpresentationer i skolorna. För vuxna har vi 

läsecirklar, föreläsningar och aktiviteter på sociala medier. 

Biblioteket tillhandahåller lättlästa böcker på svenska för nyanlända och har ökat beståndet kraftigt i takt med ökad efterfrågan. 

Även beståndet av böcker på andra språk än svenska har ökat vilket medfört att antalet utlån har ökat även här. 

Vi har många aktiviteter och samarbetar med ett flertal aktörer både internt i kommunen och externt med organisationer och 

föreningar. Vi når på så sätt många kommuninvånare med läsfrämjande aktiviteter. 

Många aktiviteter är etablerade och fungerar bra, men vi kommer arbeta mer riktat med läsfrämjande för nyanlända under 

hösten 2016 i och med att vi har fått resurser till en bibliotekarietjänst som arbetar med mångspråk/integration. 

Under våren installerades RFID-teknik för utlån och återlämning av media vilket möjliggjort för låntagare att själva låna och 

lämna utan att det passerar personalen. Många besökare är nöjda med den nya servicen och den är också viktig ur 

intigritetsynpunkt. Det har också gjort att personalen kan arbeta mer läsfrämjande i mötet med låntagarna. 

Vi arbetar aktivit med att göra biblioteksmiljön attraktivt och synliggöra ett aktuellt bestånd genom olika aktiviteter som 

skyltning, gallringar och använda sociala medier. 

Bibliotekspersonalen informerar kontinuerligt låntagare om möjligheten att påverka bibliotekets utbud genom att lämna förslag 

på inköp av litterature, författarbesök och andra aktiviteter. 

Verksamhetens resultatmål: 
Öka tillgängligheten till litteratur för personer med funktionsnedsättning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Antalet nedladdningar av Daisy talböcker har ökat med 203,2% under 2015.  Under året har bibliotekspersonal varit delaktig i 
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samarbetsnätverk med speciallärare på grundskolan där man har kartlagt ubildningsinsatser och ökat informationen till 

föräldrar om möjligheten att själva ladda ner talböcker. Biblioteket har utbildning för föräldrar och barn och tekniken att ladda 

ner och även tilldelat de inloggningsuppgifter som krävs. 

Bibliotekspersonal har deltagit på seniormässa och föreningsmöten där vi bland annat  informerat om bibliotekets resurser för 

äldre med synnedsättning och hörselnedsättning. 

Under 2016 kommer vi att fortsätta informera om bibliotekets utbud genom olika utåtriktade och uppsökande verksamheter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal nedladdningar 
av Daisy talböcker 

2 032 1 000 203,2 % 

Antalet nedladdningar 

har ökat från 907 till 

2032 nedladdningar.  

Samarbetet med förskola 

och skola har utvecklats 

under året. En 

arbetsgrupp med 

speciallärare och 

bibliotekspersonal har 
arbetat aktivt med 

föräldrar och barn vilket 

har gett mycket goda 

resultat. 

Vi har varit bra på att 

marknadsföra oss och 

har bra kontakter med 

skolor och gymnasiet. 

Fler har tagit till sig 

tekniken att ladda ner 
själva. Andelen 

nedladdningar gjorda av 

vuxna (över 18 år) har 

ökat från 353 till 1236. 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla innehållet i "Föräldrar.nu" 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

  

Biblioteket har arbetat med att utveckla konceptet föräldrar.nu under året. Vi har bland annat haft dialog med föräldrar på 

babycaféerna för att få respons på aktiviteter och föreläsningar. 

Vi har jämför dokumentationen för planering av föräldrar.nu och har under året utvecklat konceptet med att också ha en 

föreläsning för föräldrar. 

Vi har högt deltagande på babycaféerna och föräldrarna uttrycker att de är nöjda med verksamheten. De har få förslag på nya 

aktiviteter men vill gärna ha kvar de som är idag. Den föreläsning om barns utveckling som vi hade under hösten 2015 var 

mycket välbesökt och fick förläggas till Aulan på Tranängskolan. 

Konceptet föräldrar.nu har hängt med i några år men det finns dock inte någon webbsida kopplat till namnet. Därför kommer 

vi under hösten 2016 ändra namn till Familjebiblioteket. Under hösten kommer vi fortsätta ha dialog med föräldrar och barn på 

våra aktiviteter för att kommunicera behovet av framtida aktiviteter. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Jämföra 

dokumentation 

   

Vi har jämfört 

verksamhetsberättelser 

och programblad för 

barnverksamheten och 

kan konstatera att vi har 

en verkamhet med bredd 

riktad mot målgruppen 

barn och unga samt 

föräldrar. 

Vi har utvecklat 
verksamheten under året 

genom den riktade 

föräldrföreläsning som vi 

hade under hösten. 

Samarbetet med 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

aktörerna i Tema 

Livsviktigt (Närhälsan, 

Vuxenskolan, Folkhälsan, 

Biblioteket) har fungerat 

bra och vi kan nu erbjuda 

en föreläsning för 

föräldrar även under 

hösten 2016. 

  

  

  

  

Verksamhetens resultatmål: 
Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov samt vara tillgänglig för alla 

kommuninvånare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Biblioteket har ett brett uppdrag vilket beskrivs i Tranemo kommuns biblioteksplan som tagits fram under hösten/vintern och i 

gällande Bibliotekslag. 

Vid inköp och planering av media och aktiviteter så är bredd och kvalitet grundläggande faktorer. Bibliotekspersonalen har 

nätverksträffar och omvärldsbevakar för att fånga upp behov av information och för att erbjuda invånarna ett kvalitativt utbud. 

Antalet aktiviteter för barn/ungdomar på lov har ökat. Vi har som mål att erbjuda minst två aktiviteter/lov. 

Under sommaren har vi ökat tillgängligheten till bibliotekets utbud genom ökat antal dagar och timmar då biblioteket har 

öppet, jämfört med ordinarie sommaröppettider. Bokbussen har varit ute på en sommartur till de större orterna i kommunen 

och den har deltagit på fyra aktivititetsdagar i samarbete med fritid. 

För att mer systematiskt arbeta med bredd, kvalitet och mångfald så planerar vi att utforma en medieplan tillsammans med 

Svenljunga bibliotek, som vi samarbetar med bl.a. genom gemensamt katalog i biblioteksdatasystemet. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal aktiviteter i 
kommunal regi under lov 

för ungdomar. 

6 6 100 % 

Nytt mått. 

Vi har under året arbetat 
mer riktat för att öka 

antalet aktiviteter för 

barn/ungdomar under 

loven. Vårt mål är att 

kunna erbjuda minst två 

aktviteter/lov. 

Verksamhetens resultatmål: 
Bibliotekets besökare ska känna trivsel. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vår enkätundersökning visar att 98% av bibliotekets och bokbussens besökare trivs, vilket är ett resultat som vi måste vara 

nöjda med även om det är önskvärt med ett resultat på 100%. 

Biblioteket har under året arbetat strategiskt med att besökare ska trivas på såväl huvudbibliotek och bokbuss. Personalen har 

haft kompetensutvecklingsdagar i hbtq- frågor och varit på Teater Smyljas föreställning - Är du svensk, eller? och 

teaterföreställningen om romer på Borås stadsteater, Katitzi. Vi har också tagit fram en intern policy kring bemötande som nu 

ska sammanställas. 

Vi har sett över skyltningen på biblioteket och under våren 2016 installerat RFID-teknik, vilket medfört att låntagare nu kan 

lämna tillbaka och låna sin media på egen hand.  Många uppskattar den nya tekniken som många bibliotek använder sig av 

idag. 

Vi har under under det senaste året genomfört en del anpassningar och mindre renoveringar för att öka trivseln på biblioteket. 
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Besökstoaletten har renoverats och försetts med skötbord och toalettstöd. Barnavdelningen har uppdaterats något med t.ex. nya 

boktråg och omklädning av soffa samt bord och puffar att sitta på. 

Biblioteket kommer att fortsätta ha dialog och kommunicera med besökare för att utveckla verksamheten när det gäller trivsel 

på biblioteket. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel besökare som 
trivs. 

98 % 95 % 103,16 % 

En enkätundersökning 

genomfördes jan/feb 

2016. 

98% anger att de trivs 

(64% mycket bra, 34% 

stämmer). 

Biblioteket har under året 
arbetat strategiskt med 

att besökare ska trivas 

på såväl huvudbibliotek 

och bokbuss. Personalen 

har haft 

kompetensutvecklingsdag

ar i hbtq- frågor och varit 

på Teater Smyljas 

föreställning - Är du 

svensk, eller? och 
teaterföreställningen om 

romer på Borås 

stadsteater, Katitzi. Vi 

har också tagit fram en 

intern policy kring 

bemötande som nu ska 

sammanställas. Vi har 

sett över skyltning på 

biblioteket och under 
våren 2016 installerat ny 

teknik, vilket medfört att 

låntagare nu kan lämna 

tillbaka och låna sin 

media med hjälp av 

stationer. Många 

uppskattar den 

möjligheten som de 

flesta biblioteket 

använder sig av idag. 

  

  

  

  

Verksamhetens resultatmål: 
Bibliotekets besökare skall vara nöjda med verksamheten 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Biblioteket har under året arbetat strategiskt med att besökare ska vara nöjda när de kommer i kontakt med bibliotekets 

verksamhet och det utbud vi erbjuder. Enkätresultatet visare att 98,5% av bibliotekets besökare är nöjda med bibliotekets 

verksamhet. 

Vi informerar om möjligheten att påverka bibliotekets utbud av media och aktiviteter och uppmuntrar till att lämna synpunkter 

på verksamheten. Informationen ges dels muntligt till enskilda men även i alla sammanhang där vi informerar grupper. 

Att vi gjort en del anpassningar och mindre renoveringar för att anpassa biblioteket medömmer vi har påverkat nöjdheten. 

I enkäten lyfts personalen fram som en viktig faktor till att andel besökare känner sig nöjda med verksamheten. 

Snabb och korrekt handläggning är viktiga faktorer samt olika former av utbildning och dialog kring bemötande. Vi har under 

året haft flera utbildningsinsatser när det gäller bemötande. När det gäller snabb handläggning så håller vi på att arbeta fram en 

metod där vi ska kunna mäta detta. 

Under hösten 2016 kommer vi att sammanställa en intern policy för bemötande och service. 

Andel besökare som uppger att de känner till att de kan påverka bibliotekets utbud är 78% och även om det är högra än 

målvärdet så är det något vi kommer arbeta med att utveckla. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel besökare som 
är nöjda med 

verksamheten 

98,5 % 95 % 103,68 % 

Den troliga orsaken till 

det höga målvärdet är ett 
gott bemötande och 

professionell 

handläggning av 

ärenden. Samt att 

låntagarna upplever att 

bibliotekets utbud av 

litteratur och 

arrangemang motsvarar 

deras förväntningar samt 

att verksamheten lyssnar 
på synpunkter och 

förslag som lämnas. 

 Antal dagar för 
leverans av beställd bok 

   

Under hösten 2016 

kommer verksamheten 

arbeta fram en metod 

och mäta antalet dagar 

för levernas av beställd 

bok. 

Arbetet har inte kunnat 

prioriteras under våren. 

 Andel besökare som 
anger att de kan påverka 

bibliotekets utbud. 

78 % 75 % 104 % 

I enkätundersökningen 

som genomfördes jan/feb 
ansåg 78% att de kan 

påverka biblioteket 

utbud. 

Utfallet beror på att 

bibliotekspersonalen 

aktivt arbetar med att 

informera om 

möjligheten att påverka 

utbudet genom att lämna 

synpunkter personligen 
eller via sociala medier 

och mail. 

Verksamhetens resultatmål: 
Bibliotekets besökare ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

I enkätundersökningen i jan/feb angav 100% av besökarna att de känner sig trygga. 

Vårt arbeta med att kontinuerligt se över verksamheten ur låntagarens/besökarens synvinkel ger alltså resultat. Besökaren ska 

"känna sig sedd" och personalen ska vara närvarande och professionella. 

Vi fortsätter det kontinuerliga arbete. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel besökare som 
känner sig trygga 

100 % 100 % 100 % 

En enkätundersökning 

jan/feb 2016 anger 

100% besökarna att de 

känner sig trygga. 

Bibliotekets personal är 

duktiga på bemötande 

och noga med att 

personer som besöker 

biblioteket känner att de 
"blir sedda". 

Verksamhetens resultatmål: 
Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Utlånen har minskat något, men sett till nationell trend och att vi har bra utlån också på Tranängsskolans bibliotek är vi nöjda 

med resultatet. 

  

Vi fortsätter arbetet med aktiviteter för de mindre barnen, läsfrämjande projekt och samverkan med förskolor och skolor. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antalet boklån för 
barn- och ungdomar 0-17 

år 

58 049 57 701 100,6 % 

Antalet utlån av 

barnböcker för barn- och 

ungdomar 0-17 år har 

ökat. 

Biblioteket arbetar aktivt 

och uppsökande med 

läsfrämjande aktiviteter 
för barn. Exemel på 

aktivitet är 

bokpresentation på 

skolorna, 

familjeaktiviteter med 

boktema på biblioteket, 

läsecirklar mm. 

  

 Antal föreläsningar, 
utställningar, 

författarbesök mm. 

188 179 105,03 % 

Måttet är hämtat från 

KBs (Kungliga 

biblioteket) statistik för 
2015. 

Vår analys av 

verksamheten visar på 

stor bredd och kopplingar 

till satta mål. 

Verksamhetens resultatmål: 
Bibliotekets besökare ska uppleva att de blir väl bemötta. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

I vår enkät jan/feb uppgav 100% av besökarna känner sig väl bemötta. 

Vårt arbete med bemötandefrågor ger reslutat. Biblioteket har under flera år diskuterat bemötande på apt och har under året 

utbildats i hbtq-frågor samt deltagit på teatrar och workshops ang integration och mångfald. 

Vi fortsätter arbetet och kommer under hösten sammantälla en intern policy om bemötande på biblioteket. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel besökare som 
anser sig väl bemötta. 

100 % 90 % 111,11 % 

Enkätundersökning 

genomfördes jan/feb 

2016. 100% anser sig väl 

bemötta (85% stämmer 

mycket bra, 15% 

stämmer). 

Biblioteket har under 
flera år diskuterat 

bemötande på apt och 

har under året 

utbildningar i hbtq-frågor 

och deltagit på teatet och 

workshop med Teater 

Smylja ang. integration 

och mångfald. Personalen 

har också besökt 
föreställningen Katitizi 

om romernas situation 

och arbetat fram en 

intern bemötande policy 

som kommer 

sammanställas under 

hösten 2016. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Biblioteket ska ha god service 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Verksamheten strävar efter att ha en mycket god service till låntagare och besökare. Vi anpassar vårt utbud och service till de 

behov som framkommer i dialog med besökare. Vi har utvecklat verksamheten och finns idag på sociala medier för att 

ytterligare kunna höja servicegraden. 

  

Kommentar: 

Under sju sommarveckor minskar våra öppettider på såväl huvudbibliotek som bokbuss, vilket påverkar bibliotekets service till 

såväl landbygd som tätort. Det är dock inte något vi kan påverka med befintlig budget. 

Sommaren 2016 har vi dock fått extra medel genom integration och har därför kunnat ha öppet fler timmar i veckan och även 

längre tid/dag vilket uppskattats mycket. Vi har också kunnat ha aktiviteter som språkträffar under öppettid då andra många 

andra mötesplatser/aktiviteter har varit stängda under sommaren. 

  

I framtiden behöver vi se över möjligheten att åka en bokbusstur till ytterområdena under sommaruppehållet. 

För att kunna ge en god service kommer vi fortsätta ha bibliotekets låntagare/besökare i fokus och anpassa verksamhet och 

utbud efter de behov som finns. 

Erbjuda professionell personal och arbeta med kompetensutveckling efter behov. 

Fortsätta arbetet med ökad delaktigheten i personalen om kvalitetsarbete och Stratys som verktyg. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal dagar för 
leverans av beställd bok 

   

Under hösten 2016 

kommer verksamheten 

arbeta fram en metod 

och mäta antalet dagar 

för levernas av beställd 
bok. 

Arbetet har inte kunnat 

prioriteras under våren. 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Medborgarna i Tranemo ska veta att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Vi bedömer att andelen medborgare som vet att det kan påverka biblioteket verksamhet kommer att öka. 

  

Kommentar: 

Under hösten kommer vi att ställa frågan om medborgarna känner till att de kan påverka med hjälp av enkätverktyget som 

kommer köpas in under hösten. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Starta en referensgrupp för dialog om biblioteksutveckling. 

Vi informerar medborgare om att de har möjlighet att påverka biblioteketsverksamheten på informationsträffar där biblioteket 

finns med. 
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Vi har en synpunktsbrevlåda i entrén. 

Vi finns tillgängliga på sociala medier där medborgare har möjlighet att påverka. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Medborgares möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska känna att 

hon/han blir lyssnad på. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Se våra tidigare enkätresultat. 

Vi är ett bibliotek där besökarna, låntagarna blir lyssnade på och behandlas med respekt. Vi informerar kontinuerligt om 

möjligheten att lämna synpunkter och förslag på bibliotekets verksamhet och utbud. 

Professionalitet är ett värdeord. 

Detta arbete fortsätter vi och utvecklar vidare genom att använda t.ex. social medier. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal datorer för 
publikt ändamål 

4 3 133,33 % 

Resultatet är bättre än 

föregående år. Vi har 

ökat antalet datorer för 

publikt ändmål för att 

möta efterfrågan på lån 

av datorer för 

informationssökning mm. 

Den ökade efterfrågan 

beror främst på ökat 
antal nyanlända i 

kommunen och deras 

behov. 

 Antal besökare som 
lånar datorn 

38 20 190 % 

Nytt mått. Mätning 

skedde under 3 veckor 

hösten 2015. Snitt 38/v. 

Därutöver lånas wifi. 

Antalet nyanlända ökade 

under hösten och därmed 

också behovet av att låna 

dator. Datorerna används 
också för att ta ut 

information i skrivarna. 

t.ex. biljetter 

ansökningshandlingar, 

betala fakturor. 

Under våren 2016 

utökades antalet publika 

datorer till fyra. Från 

tidigare tre. 

 Antal inlämnade 
synpunkter 

20 20 100 % 

Vi har gjort en 

uppskattning av 
antalet inkomna 

synpunkter och 

kommer till nästa 

verksamhetsår ta fram 

en rutin för  hantering 

och uppföljning av 

lämnade synpunkter. 

 Andel besökare som 
anger att de kan påverka 

bibliotekets utbud. 

78 % 75 % 104 % 

I enkätundersökningen 

som genomfördes jan/feb 

ansåg 78% att de kan 

påverka biblioteket 
utbud. 

Utfallet beror på att 

bibliotekspersonalen 

aktivt arbetar med att 

informera om 

möjligheten att påverka 

utbudet genom att lämna 

synpunkter personligen 

eller via sociala medier 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

och mail. 

 Andel barn som 
deltar i samtalen i 

anslutning till läsecirkeln 

som uppger att de nu vet 

hur de kan påverka 

bibliotekets utbud. 

100 % 100 % 100 % 

Ny aktivitet så jämförelse 

med förra året kan inte 

göras. 

100% måluppfyllelse 

beror på bra dialog 

mellan barnbibliotekarie 

och deltagande barn. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Under året har en biblioteksplan arbetats fram i Trivsel- och trygghetsberedningen. Bibliotekschef och övrig bibliotekspersonal 

har varit behjälplig under utredningen. Biblioteksplanen togs i kommunfullmäktige i början av 2016. 

Kriterierna för kulturföreningsbidrag och kulturarrangörsbidrag har uppdaterats och arbetats om. De nya kriterierna börjar 

gälla 2016. 

Regionbiblioteket kommer under 2016 förändra tjänsterna som de tidigare har givit för fjärrlånedistribution mellan regionens 

bibliotek. Dels kommer man att sluta erbjuda depositioner med böcker på andra språk, som vi tidigare har kunnat få via 

Göteborgs-  och Borås stadsbibliotek. Under tre år kommer också ekonomiska medel som vi tidigare har fått för inköp av 

studielitteratur och litteratur på andra språk än svensk, fasas ut för att efter tre år upphöra helt. Biblioteken förväntas klara 

medieförsörjningen genom utökat samarbete i uppdelade kluster. Vi kommer kunna låna in enstaka media som tidigare. 

Vi har idag ett stort antal studenter som läser på distans och som biblioteket servar med studielitteratur. Den höga servicenivå 

som vi har idag kommer bli svår att nå när ekonomiska medel för inköp tas bort regionalt. Vi kommer att följa upp den här 

utvecklingen under året. 

Utredningen om flytt till och delvis nybyggnation i Postens lokaler vid Kommunhuset har under året ersatts av en utredning 

om nybyggnation vid Tranemosjön, där företagare och privatpersoner genom stort engagemang och bra kommunikation med 

kommunens tjänstemän, har arbetat fram ett förslag som har beretts politiskt under våren. Den 20 juni fattade KF beslut om att 

fortsätta planerna med nybyggnation i samarbete med föreningen Centralen. 

Uppfräschning av nuvarande lokaler, personalrum och barnavdelning och offentlig toalett är klart. Vi upplever att det har ökat 

trivsel och nöjdhet. Nu finns det t.ex. ett skötbord på den anpassade publika toaletten som ligger i anslutning till 

barnavdelningen. 

Under året har vi haft en pensionsavgång och en nyrekrytering av bibliotekarie. Vi har också fördelat om en del ansvarområden 

och tjänster internt. 

Under höst och vår fick vi ett ökat antal besök av nyanlända och vi började planera för att kunna anpassa verksamheten för de 

nya förutsättningar som krävs. Det gäller såväl medieinköp som aktiviteter på bibliotek och bokbuss. Då vi ska erbjuda bredd, 

kvalitet och mångfald till alla kommunens invånare så har vi prioriterat inköp av litteratur på andra språk än svenska samt 

lexikon, lättläst på svenska och språkkurser. Vi startade under våren projektet "Låna en svensk" - som föll mycket väl ut då 

behovet av att träna sina nya svenskakunskaper är stort. Vi har också kunnat erbjuda ett antal sagostunder på arabiska. Många 

av aktiviteterna har kunna genomföras genom att vi fick extra medel för en bibliotekarietjänst med uppdrag att arbeta med 

mångspråk och integration. 

De extra resurserna innebar också att biblioteksverksamheten kunde vara mer tillgänlig under sommaren så huvudbiblioteket 

kunde ha öppet fler timmar och fler dagar / vecka jämfört med tidigare år. Bokbussen har också kunnat vara ute på en 

sommarturné till de störra orterna vilket uppskattades mycket. Bokbussen har under sommaren också deltagit i ett uppsökande 

projekt tillsammans med fritidssektionen då den under fyra dagar besökt sex orter i kommunen. Biblioteket fick också möjlighet 

att arrangera språkträffar under sommarveckorna då andra verksamheter stängde sina aktiviteter. 

Under året har vi fortsatt med föreläsningar med fokus hälsa i konceptet ”Tema Livsviktigt” och även utvecklat ”Tema 

omVärld” – övriga föreläsningar i aktuella samhällsfrågor. Under våren arrangerade vi en bokmässa med lokala författare, 

vilken var mycket uppskattad av såväl besökare som författare. En stor bredd presenterades i gengre - deckare, humor, 

lokallitteratur, öltillverkning. Biblioteket gratulerade 2015 års pristagare av Lilla Debutantpriset som gick till en ung 

kommuninvånare från Limmared. Vi uppmärksammade också en aktiv och trogen låntagare genom bibliotekets nya 

utmärkelsen "Årets bokstödjare". 

Många arrangemang har gjorts i samarbete med olika föreningar och organisationer, vilket i stort fungerat mycket bra. 
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Många av de aktiviteter biblioteket erbjuder för barn/föräldrar är mycket populära. Det finns dock områden som behöver 

utvecklas under nästa period. Det gäller t.ex. lovaktiviteter för barn/ungdomar. Vi har haft svårt att nå ut med information och 

det får vi jobba vidare med. Vi vill också se om det finns behov av att återigen starta upp en läsecirkel för barn. Biblioteket har 

svårt med aktiviteter där barn ska köras till biblioteket efter skoltid. 

Barnbibliotekarien har varit ute och informerat om läsfrämjande aktiviteter och appar på föräldramöten och apt för pedagoger. 

Biblioteket har deltagit i två läsfrämjande projekt. Ett i skolan och ett i förskolan. 

Under 2016 firas Hembygdens år och biblioteket bjöd in samtliga hembygdsföreningar för att tillsammans lyfta Tranemo och 

hembygden under året. Bland annat genom ett programblad där man samlat aktiviteter runt om i kommunen. Under 

jubileumsåret kommer det vara två författarbesök, varav det första var Herman Lindqvist som föreläste om Vasarna. 

2015 lades stort fokus på information om anpassade medier för olika former av syn-eller läsnedsättning. Biblioteket deltog bl.a. 

på seniormässa i Nittorp under hösten. Vi infomerade på pensionärsmöten och på biblioteket har vi haft många utbildningar för 

barn/föräldrar om möjligheten att ladda ner daisy (talböcker) till egen dator, personal har också ingått i samverkansgrupper 

med speciallärare på skolan. 

Vi har tagit nya tag med marknadsföring av bibliotekets verksamhet och har utökat våra sociala medier med Instagram och TV-

reklam i dagligvaruhandeln ICA och Willys, periodvis under 2015 och 2016. 

Vi fick besked om att den nuvarande servern för Tranemo.nu läggs ner under 2016 och vi behöver hitta andra lösningar för att 

bevara och utveckla materialet under 2016. 

Under året har biblioteket deltagit i ett antal projekt kopplade till allmänkulturen. Det gäller t.e.x JamSession 2.0, Konst för alla, 

Arenaveckan, Globalfestivalen. 

Sammantaget har vi haft ett år med god måluppfyllelse men det finns områden som bör utvecklas. Dels gäller det 

mångspråk/integration och dels barn/ungdomsaktiviteter under loven. Vi behöver också kommunicera innehållet på våra 

digitala informationsveckor som vi har för allmänheten två gånger per år och öka antalet utlån genom läsfrämjande åtgäder. 

  

  

Sammanfattande analys 

Under året har vi haft god måluppfyllelse men det finns områden som behöver utvecklas när det gäller integration, 

läsfrämjande insatser för barn och vuxna samt uppdraget att öka den digitala tillgängligheten genom utbildning i den nya 

infomrationstekniken. 

Biblioteket har goda resultat i den enkät som genomfördes i januari/februari och vi konstaterar att god och professionell service 

samt gott bemötande från personalen är orsaken till att besökare är nöjda, trivs och känner sig trygga i vår verksamhet. Vi 

uppfattar att vårt utbud och våra aktiviteter i stort når upp till kommuninvånarnas förväntningar och att verksamheten upplevs 

som tillgänglig. 

Den stora utmaningen är att nå ut till invånare som idag inte använder bibliotekets utbud och tjänster. Vi arbetar med att hitta 

nya kanaler och arenor att nå ut med vår verksamhet. Vi deltar på olika arranemang för att möte kommuninvånare i andra 

sammanhang och kunna informera om bibliotekets verksamhet. 

Biblioteket fick under våren medel från till en bibliotekarietjänst för att arbeta med mångspråk och integration under 2016. 

Dessa integrationsmedel har möjliggjort ett ökat stöd till nyanlända och svenskar genom t.ex. projektet "Låna en svensk", 

språkträffar på biblioteket under sommaren då andra träffpunkter för nyanlända varit stängda, biblioteket har kunnat vara 

öppet mer under hela sommaren vilket har varit positivt för såväl nyanlända som övriga invånare och bokbussen har för första 

gången kunnat vara aktiv under sommarperioden. Dels en allmän tur till de större orterna och dels fyra dagar på tur med 

fritidssektionen för uppsökande verksamhet i orter med många nyanlända och målgrupp barn- och unga. Sammantaget mycket 

positivt arbeta som vi kommer fortsätta med och utveckla under hösten. 

Biblioteket har fungerat väl som mötesplats vilket vi också har kunnat se genom ökat antal besökare under 2015. Detta trots att 

det, i jämförelse med 2014, har varit lägre antal öppetdagar pga helger och inte några val under året. En mycket positiv 

utveckling som vi bedömmer har påverkats av det ökade antalet arrangemang som biblioteket har haft under året. 

Antalet utlån har sjunkit något. Det är en trend i hela Sverige och den påverkas av ändrade vanor som aktivitet på social medier 

och tv. Trenden med ökat utlån av e-böcker har stannat av och går nedåt. Vi bedömmer att det dels beror på att utbudet som 

biblioteket kan erbjuda inte är tillräckligt attraktivt och dels att nya aktörer med abonnemang för e-böcker har etablerats. Många 

upplever också att pappersboken är lättare att läsa men många kombinerar också de olika medierna. 

Nyckeltal: 
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Antalet utlån totalt 2015  - 90.406, en minskning med 2365 jämfört 2014. 

Antal lån per invånare 2015 -,  7,77 , 2014 7,96, en minskning med 0,19 böcker/invånare. 

(Vi ligger fortfarande över riksgenomsnittet ) 

Besök 2015 - 44896 (3,85/invånare) en ökning jämfört med 2014 - 42.754 (3,62/inv.) 

Under 2016-2017 kommer biblioteksplanen implementeras i verksamheten vilket kommer bidra till ökat målfokus och riktad 

verksamhetsutveckling. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Inför kommande verksamhetsår kommer biblioteket uveckla sin verksamhet kopplade till KF:s och Biblioteketsplanens 

prioriterade mål. 

Biblioteksplanen lyfter fram sex områden: 

Den demokratiska mötesplatsen 

Det läsfrämjande biblioteket 

Det mångspråkiga biblioteket 

Det digitala biblioteket 

Biblioteket som kulturaren 

Samverkan med kommunens skolor, främst utanför centralorten. 

  

Folkbiblioteket har fått medel för en integrationsbibliotekarie från april och året ut. Med hjälp av det har vi kunnat anställa en 

person att arbeta med mångspråk och integration. Det kommer att innebära att det projekt som testades under våren - Låna en 

svensk, kommer kunna fortsätta under hösten. Vi kommer också kunna ha mer uppsökande verksamhet på t.ex. 

flyktingboenden och träffpunkter som idag finns etablerade. Andra aktiviteter är inköp av litteratur på andra språk än svenska 

samt annan litteratur kopplad till att utveckla den individuella svenskundervisningen. Integrationsbibliotekarien kommer 

också att delta i nätverk och utbildningar lokalt och regionalt och kunna sprida information i övriga personalgruppen så att vi 

kan utveckla den egna verksamheten på huvudbibliotek och bokbuss. 

Under hösten kommer biblioteket delta i förstudien Gränslösa bibliotek, i samarbete med övriga Sjuhäradskommuner och 

Borås- och Sjuhäradsbygdens kommunalförbund. Projektet är kopplat till integration och uppsökande verksamhet. 

Vi kommer att arbeta mer aktivt med läsfrämjande aktiviteter genom fysiska möten och genom att använda social medier. Det 

läsfrämjande arbetet behöver också utvecklas i mångspråksarbetet. Vi hoppas t.ex. kunna starta ett samarbete med 

mångspråkslärarna för att nå fler kommuninvånare. 

Dialog och kommunikation med kommunens invånare är ett annat utvecklingsområde som vi behöver utveckla. Dels som ett 

led i kvalitetsarbetet och dels som en del i bibliotekets verksamhetsplanering.  Vi hoppas under året kunna starta en 

referensgrupp att föra dialog med, gruppen kan också användas att kommunicera planerna på det nya biblioteket med. En ny 

läsecirkel för barn/unga kommer att starta under hösten som ett led i vårt läsfrämjande arbete men den gruppen kan också 

användas i dialog om biblioteksverksamhet. 

Under hösten kommer biblioteket att upphandla ett nytt biblioteksdatasystem, som vi bedömer kommer kunna vara mer 

användarvänligt för såväl personal som låntagare. Planerna på nybyggnation av bibliotek kommer också starta under hösten 

och vi hoppas där kunna utveckla ett modernt bibliotek i samarbete med tekniska sektionen och föreningen Centralen. 

Biblioteket kommer att jobba strategiskt med kompetensutveckling för personalen när det gäller främst informationsteknik, 

integration/mångspråk samt läsfrämjande. 

Vi kommer att fortsätta samarbetet med främst Svenljunga biblioteket men även övriga sjuhäradsbibliotek då vi står inför stora 

förändringar i form av minskade resurser från regionbiblioteket och därmed behöver utveckla våra samarbetsformer för 

medieförsörjning till våra kommuninvånare. Vi har referensgrupper som träffas regelbundet för verksamhetsutveckling på 

området. 

Vi kommer att fortsätta utveckla biblioteket som kulturarena genom att erbjuda aktuella arrangemang för såväl barn som 

vuxna. Samarbetet med studieförbund och föreningar kommer att fortsätta och ge en bredd och kvalitet i utbudet. 

Samarbetet med skolan ska formaliseras och utvecklas genom ett samverkansavtal mellan folkbiblioteket och berörda 

rektorsområden. 
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