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1 Förutsättningar bibliotek 

Förutsättningar 

Statistik 2016 2015 

Antal årsverken/årsarbetskrafter 
bibliotekarier och 
dokumentalister/informatiker 

4,55 4,18 

Antal årsverken/årsarbetskrafter 
biblioteksassistenter och 
lärarbibliotekarier 

2,25 2,25 

Antalet årsverken/årsarbetskrafter övrig 
personal 

0,625 0,5 

Totalt antal årsarbetskrafter 7,425 6,93 

Antalet fysiska besök på bibliotekets 
bemannade serviceställen 

46083 44896 

Totala antal aktiva låntagare 3065 2999 

Antalet  bemannade utlåningsställen 1 1 

Antal övriga utlåningsställen 24 23 

Antalet bokbusshållplatser 83 86 

Öppet antal dagar under kalenderåret 297 278 

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 

Antal årsverken har ökat pga projektmedel från Skolverket ang skolbibliotekarie på 

ytterskolorna. 

Fler öppetdagar under året - mer sommaröppet och färre "röda dagar". 

Besökssiffrorna ökar - 2016 var ett år med många aktiviteter. 

  

Sammanfattning - förutsättningar 

Observera! De mått som inleds med A. , gäller Allmänkulturens verksamhetsområde. Måtten 

finns angivna på tre verksamheter; Kulturskolan, Allmänkulturen och Biblioteket. 

Bibliotekets förutsättningar är i stort sett oförändrade sedan föregående läsår. Antalet årsverken 

har ökat något pga projektmedel från Skolverket som genererat en skolbibliotekarietjänst på 

35% under hösten och våren. Det har gjort att barnbibliotekarien har kunnat öka läsfrämjande 

insatser som t.ex. bokpresentationer till kommunens ytterskolor. 

Biblioteket har även under läsår 16/17 märkt ett ökat antal besök av nyanlända. Mycket positivt 

att vi fick medel till en bibliotekarietjänst april- december 2016 som arbetade med mångspråk 

och integration. Biblioteket har inte tillförts några ytterligare medel under 2017 för riktade 

integrationsinsatser, förutom en något ökad budget för större tillgängligheten till biblioteket 

genom ökade sommaröppettider. Övriga insatser mot målgruppen nyanlända har anpassats 
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inom ordinarie verksamhet. 

Bibliotekschef har arbetat 25% med de större projekt som har hanterats under läsåret. 

Projektering av nytt bibliotek har startat i samarbete med föreningen Centralen och 

Närlingslivet i Tranemo. Nytt biblioteksdatastystem har upphandlats och kommer installeras 

vecka 2 2018. En Kulturstrategi för Tranemo kommun arbetas fram genom en beredning. 

Bibliotekschef och kulturskolechef fungerar som sakkunniga tjänstemän i framtagandet av 

strategin. 

Kommunen deltar som samarbetspartner i flera kulturprojekt t.ex. Tomma rum i Uddebo, X-

sites (Land-art), Ljudkonstrunda, Jamsession 2.0, Cultural Cluster mfl. där 

bibliotekschef/kulturskolechef har fungerat som kontaktpersoner i kommunen. 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Biblioteket (Huvudbiblioteket och Bokbussen)samt 

Allmänkulturverksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och 

mångfald utifrån invånarnas behov samt vara  tillgänglig för alla 

kommuninvånare. (Här ingår allmänkulturens verksamhet) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Bibliotek 

Biblioteket erbjuder bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov och har prioriterat 

de grupper som bibliotekslagen lyfter fram; barn och unga, funktionsnedsatta och personer 

med annat modersmål än svenska. Det har vi gjort genom t.ex. ökat antal lovaktiviteter och mer 

läsfrämjande arbete, ökat bestånd av böcker och annan media på andra språk än svenska samt 

haft riktade aktiviteter som språkcafé och föreläsningar om integration, informerat om andra 

sätt att läsa genom nedladdning av talböcker via Legimus, utbildat barn/föräldrar i 

handhavande av Legimus samt informerat äldre om Storstil, ljudböcker, talböcker mm på t.ex. 

äldremässa. 

Bokbussen har totalt 84 hållplatser och servar alla ytterskolor- förskolor, äldreboenden, större 

och mindre orter samt enskilda utanför Tranemo samhälle. 

Huvudbiblioteket ligger idag i utkanten av Tranemo samhälle vilket ur tillgänglighetssynpunkt 

inte är en bra placering. Även om vi under 2016 har ökat antalet besök så ligger vi statistiskt sett 

lågt när det gäller besökstalen. 
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Allmänkultur 

Genom Allmänkulturen erbjuds kulturföreningsbidrag samt möjlighet att söka 

kulturarrangörsbidrag för olika kulturaktiviteter. Bidragen har kriterier som främjar bredd, 

kvalitet och mångfald. 

Kulturstipendiat utses varje år och utmärkelsen delas ut vid KF i december. 

Kulturskolechef/Bibliotekschef finns representerade vid delregionala, regionala och nationella 

sammanhang där Kultur är på dagordningen. Projektförfrågningar och medfinansiering för att 

nå målen om bredd, kvalitet, mångfald samt samverkan, försöker vi i så stor utsträckning som 

möjligt besvara positivt. 

Analys: 

Biblioteket når i stort upp  till målet om bredd, kvalitet och mångfald samt vara tillgängliga för 

alla kommuninvånare. Det finns dock en grupp som inte självklart når biblioteket och det är 

funktionsnedsatta i Tranemo tätort. Vi har idag inte någon så kallad Boken kommer-

verksamhet vilket är vanligt i många kommuner. Det innebär att låntagare kan beställa böcker 

på biblioteket som blir hemkörda. I ytterområdena görs detta i stor utsträckning genom 

bokbussen men även här kan det finnas behov av Boken kommer. 

Projektering för bygge av nytt bibliotek under 2018 pågår och kommer göra biblioteket mer 

tillgängligt och angeläget för fler. 

Bristen på resurser för Allmänkultur i Tranemo gör att långsiktig planering och strategiskt 

arbete saknas vilket får till följd att samordning av projekt försvåras och många beslut får fattas 

på kort varsel och utan förankring i organisationen. 

Det finns inte någon  naturlig kontaktperson som kommuninvånare och andra aktörer kan 

vända sig till för att diskutera projekförfrågningar, utveckling och samarbeten när det gäller 

kultur inom kommunen eller vid förfrågningar från andra kommuner om olika utvecklings- och 

samarbetsprojekt. 

Även samordning internt i kommunen krävs för att kunna utveckla kulturen som ett medel för 

integration, samhällsutveckling och näringslivsutveckling. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Biblioteket kommer i den fortsatt verksamhetsplaneringen prioriterat barn och unga, 

mångspråks och integrationsarbete, läsfrämjande arbete för såväl barn och vuxna samt 

Information och utbildning för kommuninvånare när det gäller digitalisering. För att uppnå 

bästa effekt kommer vi att söka samarbete med andra verksamheter inom kommunen, andra 

kommuner, föreningar, näringsliv, studieförbund mfl. 

Biblioteket kommer att finnas med på olika arenor inom kommunen för att visa sin verksamhet 

och vad biblioteket kan erbjuda. 
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Biblioteket kommer delta i det delgregionala projektet Gränslösa biblioteket tillsammans med 

övriga 7-häradskommuner. Temat är nyanlända, mångspråk, utbildning och uppsökande 

verksamhet. 

Kulturstrategin kommer färdigställas och föränkras politiskt under hösten. Den kommer att 

visa på den riktning det fortsatta kulturstrategiska arbetet ska ta de närmaste åren. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Hur många timmar/vecka har 
huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 
på vardagar? 

11 11 100 % 

Samma resultat 

  

Biblioteket har inte mer resurser för ökat 
öppethållande och har i dagsläget inga 
planer att omprioritera öppettiderna. I 
enkäter finns inga tydliga krav på mer 
kvälls- och helgöppet. 

Frågan finns alltid aktuell i 
diskussionerna för verksamhetsplanering. 

 Antal besökare 

46 083 45 000 102,41 % 

Resultatet är bättre än föregående år. 

  

Biblioteket har under 2016 varit mycket 
aktivt med olika arrangemang och 
utställningar. "Låna en svensk", 
Nallekalas, Sci-Fidag, Leksaksbytardag, 
Bokbuss på Matens dag mm.  Mer öppet 
under sommaren har bidragit till 
ökningen. Fler besökare har dock inte 
resulterat i totalt mer utlån men visar 
istället på behovet av biblioteket som 
mötesplats och kunskapsförmedlare via 
personal, datorer och tillgång på wifi. 
Biblioteksplanens mål att vara den 
självklara arenan för kultur i kommunen 
nås. 

 Antal aktiviteter för barn och 
ungdomar under lov. 

13 8 162,5 % 

Resultatet är bättre. 

Vi har prioriterat lovvaktiviteter och har en 
plan varje termin för vad som görs. 
Bokbussen har deltagit i 
sommarlovsaktiviteter tillsammans med 
Fritid, 6 besök i olika delar av kommunen. 

Se i övrigt verksamhetsberättelse och 
KB-statistik. 

 Antal utlån 

89 943 91 000 98,84 % 

Utlåningen är lägre än föregående år. I 
stort sett hela minskningen ligger på 
Huvudbiblioteket. Minskningen är 0,8 %. 

  

En minskad utlåning är en trend i hela 
landet. Flera ljudboksalternativ till låg 
kostnad gör att många själva laddar ner 
aktuell litteratur.  Många fler besöker 
biblioteket men man lånar dator och wifi i 
stor utsträckning, läser tidskrifter och 
deltar på föreläsninga rmm. Ökad 
aktivitet ger inte omg resultat i ökad 
utlåning. 

 Antal utlån per invånare. 

7,64 6,4 119,38 % 

Resultatet i rapport 2017 gäller 
statistikåret 2016. Utlåningen ligger 
fortfarande något högre än 
riksgenomsnitt. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 A.All offentlig konst ska vara 
inventerad och dokumenterad 2017 

   

Ett samarbete mellan 
Arbetsmarknadsenheten och kulturen har 
resulterat i att arbetet med att 
dokumentera all offentlig konst kunde 
starta hösten 2016 och fortgår enligt plan 
under 2017. Utvädering och avstämning 
görs vid behov och i samarbete med 
representant från Lärandesektionen och 
Allmänkulturen. 

Arbetet med att inventera och 
dokumentera all offentlig konst fortgår 
enligt plan. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Öka tillgängligheten till litteratur för personer med 

funktionsnedsättning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelsen är god. 

  

Genom aktivt arbete med att skapa god tillgång till litteratur, förmedla kunskap om vad som 

finns och hur man använder modern teknik ger vi låntagare med fukntionsnedsättning goda 

möjligheter att ta del av litteraturen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal nedladdningar och utlån av 
Daisy talböcker 

2 161 2 000 108,05 % 

 
Bättre än föregående år. 

  

Vi har varit konsekventa i att ge 
människor möjlighet att själva ladda ner 
böcker via Legimus och samtidigt hjälpt 
de låntagare som vill fortsätta låna 
DAISY. För att få en korrekt bild räknas 
dessa två ihop. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Utveckla innehållet i Familjebiblioteket. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

I enkäten till låntagarna dec 2016 ställdes en ny fråga om Familjebiblioteket. Av de som svarade 

på enkäten var 99 % belåtna med aktiviteterna. Flera förslag på utveckling lämnades in. I april 

har sagostund på arabiska startats och vi följer utvecklingen. 

  

Vår Familjebiblioteksverksamhet har bredd och mångfald och uppskattas av familjerna i 

kommunen. Varje år tas synpunkter tillvara  i utarbetandet av nytt program. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar/vuxna som är nöjda 
med Familjebiblioteket 

98 90 108,89 % 

Första året vi gör enkäten. 

  

Vi arbetar med stor lyhördhet för att ha 
ett utbud och ett medinflytande som 
föräldrar och barn är nöjda med. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Tillgängliggöra och synliggöra vårt lokala kulturarv 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Under läsåret har databasen Tranemo.nu konverterats över till en ny server och ett nytt 

gränssnitt. Den har också bytt namn till Tranemobygdens historia. 

Under 2016 firades Hembygdens år och biblioteket/allmänkulturen hade ett antal träffar och 

samarbeten med hembygdsföreningarna. 

Någon struktur för nätverksträffar för kulturföreningar finns inte än. 

Antalet föreningar som söker kulturföreningsbidrag är i princip konstant. 

Analys: 

Positivt att databasen har fått ett modernt gränssnitt och att den nu ligger på kommunens 

server.  Det är en brist att inte medel finns avsatta för att fortsätta arbeta och utveckla databasen 

för att göra den mer tillgänglig för allmänheten. 

Kriterierna för kulturföreningsbidrag har ändrats sedan 2016 vilket innebär att fler 

kulturföreningar har möjlighet att söka bidrag. Marknadsföring av bidragsformerna för 

kulturarrangörsbidrag och kulturföreningsbidrag bör ske för att nå ut och ha en fortsatt bredd i 

kulturutbudet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Diskutera internt hur arbetet med Tranemobygdens historia bör utvecklas. 

Marknadsföra databasen internt och externt. Bland annat till skolan, SFI och 

integrationsenheten. 

Se över en struktur för och behovet av nätverksmöten med kulturföreningar. ev. i samarbete 

med övriga föreningar i kommunen som Fritid ansvarar för. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 A.Antal besökare på databasen 
Tranemo.nu 

 1 800  

Resultatet för 2016 kan ej anges. 
Databasens bytte driftansvarig och  förra 
ägarna kunde inte ge rapporter för detta 
år. 

Databasen finns tillgänglig via 
kommunens hemsida. Fortsatt 
uppföljning av antalet besökare sker 
2017. 

 A.Antal föreningar som deltar i 
nätverksträffar 

   

Aktiviteten nätverksträffar för 
kulturföreningar har inte startat. 

En dialog med kulturföreningarna bör ske 
för att se behovet av nätverksmöten och 
ev. hitta en struktur för hur de skulle 
utformas. 

 A.Antal kulturföreningar som söker 
bidraget 

15 15 100 % 
Jämförelsetal saknas då 2016 är första 
mättillfället. Målvärdet är uppnått. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Kulturarrangörsbidraget ska bidra till att erbjuda bredd, kvalitet 

och mångfald utifrån invånarnas behov samt vara tillgänglig för 

alla kommuninvånare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Trycket på arrangörsbidrag är högre än tidigare. Information om möjligheten att söka bidrag 

har nått ut bättre. Arrangemangen som har fått bidrag speglar både bredd och kvalitet och en 

mångfald av olika aktiviteter kan noteras. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: 

Forsätta informera om bidraget genom olika informationskanaler för att bibehålla bredd, 

kvalitet och mångfald. Fördela budgeten så att vi särskiljer bibliotekets arrangemang med 

övriga. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 A. Antal ansökningar 

11 10 110 % 

11 ansökningar plus fyra i bibliotekets 
regi. Måttet har tidigare inte använts och 
därav saknas jämförelsetal i år. 

Antalet ansökningar har ökat under 2016 
vilket betyder att vi har nått ut bättre med 
information om bidraget. 

Bibliotekets arrangemang och övriga 
ansökningar är i samma budget. Det 
beror på att kommunen tidigare haft en 
kultursekreterare som som skött alla 
arrangemang. När tjänsten sparades in 
var budgeten för bidraget kvar och istället 
fick allmänheten ansöka och biblioteket 
arrangera i egen regi. 

Budgeten för bibliotekets arrangemang 
och övriga arrangemangs bör delas upp. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Biblioteketet ska vara ett självklart centrum för kulturen i 

Tranemo kommun, där mångfald, öppenhet och närhet präglar 

verksamheten. Att besöka biblioteket ska vara en upplevelse 

som överraskar. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelsen är god. 

En stor mångfald av kulturaktiviteter äger rum på Biblioteket. Många samverkande aktörer 

deltar. Besökstalet är bra. Inför 2018 kommer verksamheten att arrangera 

barnteaterföreställningar utanför tätorten och samarbeta med föreningar i samband med detta. 

Vårt arbete med att ha en stor bredd i aktiviteterna i  enlighet med Biblioteksplanen ger resultat. 

Programutbudet diskuteras och planeras  med omvärldens förändringar och 

kulturarvsbevarande som viktiga delar. 

Vi fortsätter att ha en hög målsättning kring kvalitet och utbud samt allmänhetens delaktighet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal kulturarrangemang, 
utställningar och föreläsningar under året. 

203 180 112,78 % 

Resultatet är högre än 2015. 

Orsaken till det högre resultatet är ett 
aktivt arbete med att genomföra 
Biblioteksplanens mål att vara en 
självklar arena för kultur och 
kulturupplevelser. 

 Antal barnteaterföreställningar 
utanför tätorten. 

0 1 0 % 

För att öka tillgängligheten till barnkultur 
har vi som mål att varje år arrangera en 
barnteaterföreställning utanför tätorten. 
Detta kräver samarbete med ortens 
lokala föreningsliv. Samarbetet har inte 
startats än men kommer att läggas in i 
verksamhetsplanen inför 2018. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Biblioteket ska inspirera till läsning och till möten med 

litteraturen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelsen är god. 

  

Att inspirer till läsning och arbeta läsfrämjande är prioriterade verksamhetsområden för både 

barn och vuxna. Medel från Skolverket genom en ökad barn/skolbibliotekarietjänst på 35% har 

genererat ökade aktiviteter som t.ex. bokpresentationer på ytterskolorna. Andra aktiviteter som 

bibliotekets barnbokklubb - Hemliga bokslukarsällskapet och den nationella satsningen 

Sommarboken inspirerar till fritidsläsning och är ett bra komplement för inspiration och möten 

med litteratur. 

Andra aktiviteter är författarbesök, bokcirklar, aktiv skyltning av litteratur, litteraturtips på 

sociala medier. Biblioteket deltar också på olika arenor i samhället för att även nå ut till 

medborgare med information om biblitoekets verksamhet och utbud. 

  

Inför läsåret 17/18 kommer vi utveckla det läsfrämjande arbetet med vuxna genom dialog på 

bokcirklar, samarbeten kring arrangemang med föreningar och studiecirklar samt arbeta aktivt 

med marknadsföring via t.ex. social medier. 

Fortsätta finnas med på arenor utanför bibliotekslokalen och delta med bokbussen på lämpliga 

arrangemang sant aktivt arbeta med sociala medier. 

Byta biblioteksdatasystem till ett system med mer användarvänligt gränssnitt samt mer 

tilltalande opac. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal kulturarrangemang, 
utställningar och föreläsningar under året. 

203 180 112,78 % 

Resultatet är högre än 2015. 

Orsaken till det högre resultatet är ett 
aktivt arbete med att genomföra 
Biblioteksplanens mål att vara en 
självklar arena för kultur och 
kulturupplevelser. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antalet boklån för barn- och 
ungdomar 0-17 år 

17,7 20 88,5 % 

Resultatet kan inte jämföras med 2015. 
Oklarheter om hur man räknar gjorde att 
hela kommunens utlån, även gymnasiet 
och tranäng räknades med, vilket enligt 
Kolada är fel. Vi åtegår till korrekt 
beräkningsgrund, vilket visar en svag 
ökning av antalet boklån för barn och 
ungdomar. Antalet ska sedan divideras 
med antal barn i åldrarna 0-17 år och ger 
då en siffra på 17,7 - en minskning sedan 
året innan (19,9). 

En förklaring kan vara  att antalet barn är 
fler, så även om utlånen ökar (+1.255) 
minskar antalet per barn. 2015 ändrades 
också åldersindelningen, från 0-14 till 0-
17 år, vilket också påverkar siffran. Hade 
vi haft kvar måttet 0-14 år hade  vi haft ett 
resultat på 20,4 - en ökning. 

För 2017 redovisar vi boklån/barn. 

 Antal aktiviteter för barn och 
ungdomar under lov. 

13 8 162,5 % 

Resultatet är bättre. 

Vi har prioriterat lovvaktiviteter och har en 
plan varje termin för vad som görs. 
Bokbussen har deltagit i 
sommarlovsaktiviteter tillsammans med 
Fritid, 6 besök i olika delar av kommunen. 

Se i övrigt verksamhetsberättelse och 
KB-statistik. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Biblioteket ska kontinuerligt verka för att digital information och 

kommunikation blir tillgänglig för alla. När det nya biblioteket 

invigs 2019 skall det ligga i framkant vad gäller modern teknik 

och digital utveckling. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god med undantag av antalet publika datorer där vi har planerat för att 

utöka tillgängligheten med hjälp av publika surfplattor. 

Analys: 

Vi följer verksamhetsplanen att erbjuda datorer och wifi samt erbjuda digitala tjänster. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla bibliotekets digitala tjänster samt informera om dessa till allmänheten. 

Kompetensutveckling för bibliotekspersonalen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal datorer för publikt ändamål 
5 6 83,33 % 

Samma resultat. Vi planerar att kunna 
erbjuda Ipads för användning på 
biblioteket. 

 Antal besökare som lånar dator eller 
wifi. 2 226 2 100 106 % 

Mätetalet är nytt.  Vi ser en ganska jämn 
belastning av datorerna. Vi följer 
utvecklingen. Fler använder sig av egna 
datorer på biblioteket, lånar wifi. 

 Antal enkätsvar om digitalisering av 
biblioteket. 

114 100 114 % 

Det mått vi beslutat gäller hur många 
som svarat på enkäten. 114 svar, målet 
var minst 100. I enkäten var frågan ny 
ang Bibliotekets arbete med ”digital 
delaktighet” mm. Frågan gällde hur nöjd 
man var med bibliotekets arbete med 
digital delaktighet och digital teknik. 

Andel av de som inte svarat ”Vet ej” som 
svarat Stämmer mycket bra eller 
Stämmer var 94%. 

Inför nästa år utvecklar vi denna del att 
mäta hur väl vi uppfyller målet i 
Biblioteksplanen om att vara i framkant 
som digitalt bibliotek. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Biblioteket ska vara platsen för kultur och kulturella upplevelser. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Under 2016 ökade vi antalet arrangemang i biblioteket. Med hjälp av extra medel för integration 

startades aktiviteter som "Låna en svensk", föreläsningar och sagostund med inriktning 

integration och mångspråk. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under 2017 har biblioteket inte tillförts medel för integration och mångspråk vilket kommer 

påverka antalet arrangemang som vi kan erbjuda. Utifrån befintlig budget och samarbeten 

genom det delregionala projektet Gränslösa bibliotek kommer vi dock prioritera gruppen 

nyanlända. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal kulturarrangemang, 
utställningar och föreläsningar under året. 

203 180 112,78 % 

Resultatet är högre än 2015. 

Orsaken till det högre resultatet är ett 
aktivt arbete med att genomföra 
Biblioteksplanens mål att vara en 
självklar arena för kultur och 
kulturupplevelser. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.10 Biblioteksverksamheten ska stärka elevernas måluppfyllelse. 

(Biblioteksplan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. Mättalet för antal utlån 0-17 år har ändrats, se kommentar på analys av 

måttet. 

Analys: 

Vi har aktivt utvecklat lovaktiviteterna och prioriterat målgruppen. Föreläsningar, 

bokpresentationer, författarbesök och skapande verksamhet är aktiviteter med mål att erbjuda 

det lustfyllda lärandet/läsandet på fritiden och därmed stärka elevernas måluppfyllelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Använda barnens bokcirkeln, Hemliga bokslukarsällskapet,  som fokusgrupp för att utveckla 

lovaktiviteterna. Fortsätta söka medel från Skolverket för skolbibliotekarietjänst som ska arbeta 

mot ytterskolorna och utveckla samarbetet med rektorer/lärare. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal aktiviteter för barn och 
ungdomar under lov. 

13 8 162,5 % 

Resultatet är bättre. 

Vi har prioriterat lovvaktiviteter och har en 
plan varje termin för vad som görs. 
Bokbussen har deltagit i 
sommarlovsaktiviteter tillsammans med 
Fritid, 6 besök i olika delar av kommunen. 

Se i övrigt verksamhetsberättelse och 
KB-statistik. 

 Antalet boklån för barn och 
ungdomar 0-17 år 

17,7 20 88,5 % 

Resultatet kan inte jämföras med 2015. 
Oklarheter om hur man räknar gjorde att 
hela kommunens utlån, även gymnasiet 
och tranäng räknades med, vilket enligt 
Kolada är fel. Vi åtegår till korrekt 
beräkningsgrund, vilket visar en svag 
ökning av antalet boklån för barn och 
ungdomar. Antalet ska sedan divideras 
med antal barn i åldrarna 0-17 år och ger 
då en siffra på 17,7 - en minskning sedan 
året innan (19,9). 

En förklaring kan vara att antalet barn är 
fler, så även om utlånen ökar (+1.255) 
minskar antalet per barn. 2015 ändrades 
också åldersindelningen, från 0-14 till 0-
17 år, vilket också påverkar siffran. Hade 
vi haft kvar måttet 0-14 år hade vi haft ett 
resultat på 20,4 - en ökning. 

För 2017 redovisar vi boklån/barn. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antalet boklån för barn- och 
ungdomar 0-17 år 

17,7 20 88,5 % 

Resultatet kan inte jämföras med 2015. 
Oklarheter om hur man räknar gjorde att 
hela kommunens utlån, även gymnasiet 
och tranäng räknades med, vilket enligt 
Kolada är fel. Vi åtegår till korrekt 
beräkningsgrund, vilket visar en svag 
ökning av antalet boklån för barn och 
ungdomar. Antalet ska sedan divideras 
med antal barn i åldrarna 0-17 år och ger 
då en siffra på 17,7 - en minskning sedan 
året innan (19,9). 

En förklaring kan vara  att antalet barn är 
fler, så även om utlånen ökar (+1.255) 
minskar antalet per barn. 2015 ändrades 
också åldersindelningen, från 0-14 till 0-
17 år, vilket också påverkar siffran. Hade 
vi haft kvar måttet 0-14 år hade  vi haft ett 
resultat på 20,4 - en ökning. 

För 2017 redovisar vi boklån/barn. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.11 Bibliotekets besökare  ska känna trivsel. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelse är mycket god. 

Analys: 

Bibliotekets personal har ett professionellt förhållningssätt och en god dialog med bibliotekets 

besökare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta ta upp bemötandefrågor på apt och konferenser. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel besökare som trivs. 

98 % 95 % 103,16 % 

Resultatet är samma som föregående år. 
Mycket gott resultat. 

En enkätundersökning genomfördes 
december 2016. 

98% anger att de trivs bra eller mycket 
bra. 

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

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.12 Bibliotekets besökare skall vara nöjda med verksamheten 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

Biblitoeket personal har ett professionellt förhållningssätt och har en god dialog med användare 

av biblioteket. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta ha en god dialog med bibliotekets användare och anpassa verksamheten efter de 

behov som finns. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel besökare som är nöjda med 
verksamheten 

99 % 95 % 104,21 % 

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. 

 Andel besökare som anger att de 
kan påverka bibliotekets utbud. 

81 % 75 % 108 % 

Rersultatet är bättre. 

I enkät genomförd dec 2016 ansåg 81% 
att de kan påverka bibliotekets utbud. 

  

Vi arbetar ständigt med att informera och 
uppmuntra låntagare att komma med 
förslag. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.13 Medborgarnas trivsel och nöjdhet ska vara på en hög nivå inom 

Allmänkultur. 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 

Aktiviteten att mäta har inte startat. 

Analys: 

Bibliotekets aktiviteter ingår i den enkät som gäller för biblioteksverksamheten i stort, och där 

är måluppfyllelsen god. 

Övriga arrangemang där bidrag ges till olika externa arrangörer inom allmänkulturen är svåra 

för allmänkulturansvarig att mäta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Strategisk planering för allmänkultur och ev. skicka ut en enkät om nöjdhet av 

kommunikationen med handläggare för kulturarrangörsbidrag och kulturföreningsbidrag till 

föreningar under hösten 2017. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 A .Andel medborgare som trivs och 
är nöjda med aktiviteter inom 
allmänkultur. 

   

 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.14 Bibliotekets besökare ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

De åtgärder som gjorts under året har haft effekt. Bemötande och professionalitet lyfts på apt. 

Alla besökare ska känna sig sedda och tydlighet i skyltning mm ses över kontinuerligt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta se över miljöer i biblioteket och ta upp bemötandefrågor på apt. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel besökare som känner sig 
trygga 99,5 % 99 % 100,51 % 

Resultatet på samma nivå. 

I enkät dec 2016 anser 99,5% att de är 
trygga. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.15 Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god trots förändrade mätetal när det gäller  bokutlån till barn- och 

unga. 

Analys: 

Biblioteket arbetar aktivt med att erbjuda kommunens medborgare bredd och kvalitet när det 
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gäller aktiviteter och arrangemang. Vi samarbetar med andra verksamheter i kommunen, men 

även delregionalt och regionalt för att nå ut till så många som möjligt med en mångfald av 

aktiviteter. 

Med hjälp av pengar för integrationarbete har vi kunnat öka antalet aktiviteter riktade till 

målgruppen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta samarbeta internt och externt samt vara lyhörda för synpunkter och förslag från 

medborgarna på bibliotekets verksamhet. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antalet boklån för barn- och 
ungdomar 0-17 år 

17,7 20 88,5 % 

Resultatet kan inte jämföras med 2015. 
Oklarheter om hur man räknar gjorde att 
hela kommunens utlån, även gymnasiet 
och tranäng räknades med, vilket enligt 
Kolada är fel. Vi åtegår till korrekt 
beräkningsgrund, vilket visar en svag 
ökning av antalet boklån för barn och 
ungdomar. Antalet ska sedan divideras 
med antal barn i åldrarna 0-17 år och ger 
då en siffra på 17,7 - en minskning sedan 
året innan (19,9). 

En förklaring kan vara  att antalet barn är 
fler, så även om utlånen ökar (+1.255) 
minskar antalet per barn. 2015 ändrades 
också åldersindelningen, från 0-14 till 0-
17 år, vilket också påverkar siffran. Hade 
vi haft kvar måttet 0-14 år hade  vi haft ett 
resultat på 20,4 - en ökning. 

För 2017 redovisar vi boklån/barn. 

 Antal aktiviteter för barn och 
ungdomar under lov. 

13 8 162,5 % 

Resultatet är bättre. 

Vi har prioriterat lovvaktiviteter och har en 
plan varje termin för vad som görs. 
Bokbussen har deltagit i 
sommarlovsaktiviteter tillsammans med 
Fritid, 6 besök i olika delar av kommunen. 

Se i övrigt verksamhetsberättelse och 
KB-statistik. 

 Antal kulturarrangemang, 
utställningar och föreläsningar under året. 

203 180 112,78 % 

Resultatet är högre än 2015. 

Orsaken till det högre resultatet är ett 
aktivt arbete med att genomföra 
Biblioteksplanens mål att vara en 
självklar arena för kultur och 
kulturupplevelser. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.16 Biblioteket skall stödja det livslånga lärandet genom att vara ett 

lokalt kunskapscentrum för formellt och informellt lärande. 

Biblioteket skall stödja och stimulera läslust och 

språkutveckling. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

Antalet aktiviteter har ökat med hjälp av medel för integration som biblioteket fick under 2016. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta erbjuda intressanta föreläsningar och inspirera till läsning genom Läsfrämjande 

aktiviteter riktade mot både barn och vuxna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal kulturarrangemang, 
utställningar och föreläsningar under året. 

203 180 112,78 % 

Resultatet är högre än 2015. 

Orsaken till det högre resultatet är ett 
aktivt arbete med att genomföra 
Biblioteksplanens mål att vara en 
självklar arena för kultur och 
kulturupplevelser. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.17 Bibliotekets besökare ska uppleva att de blir väl bemötta. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

Bibliotekets personal har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande mot 

medborgarna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta ta upp frågor kring bemötande och professionalitet på apt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel besökare som anser sig väl 
bemötta. 98,5 % 90 % 109,44 % 

Resultatet ligger något under föregående 
år, men mycket högre än målvärdet. 

Enkätundersökning genomfördes dec 
2016. 98,5% anser sig väl bemötta . 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.18 Biblioteket ska ha god service 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 
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Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

Rutiner som arbetats fram internt kring ansvar och service fungerar väl. Bibiotekets personal är 

lyhörda för medborgarnas önskemål. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta diskutera rutiner och ansvar på apt och bibliotekariemöten samt fortsätta uppmana 

medborgarna att lämna synpunkter på bibliotekets verksamhet. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal dagar för handläggning av 
beställd bok (Fjärrlånebeställning) 

98 90 91,11 % 

Måttet är nytt. 

Under hösten 2016 har verksamheten 
arbetat fram en metod och mäta antalet 
dagar för levernas av beställd bok. 
Resultatet av mätningen är mycket bra 
och vi avser göra denna mätning årligen. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.19 Invånaren som kommer i kontakt med 

allmänkulturverksamheten  ska uppleva att han/hon får ett gott 

bemötande, bra service, snabb och korrekt handläggning 

 Ej påbörjad 

Måluppfyllelse: 

Aktiviteten att mäta är ej påbörjad. 

Analys: 

Ett strategisk plan för allmänkulturen med prioriteringar behöver tas fram inom sektionen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Lyfta allmänkulturen inom sektionen och få ett strategiskt arbete med hjälp av den 

Kulturstrategi som ska tas politiskt under hösten 2017. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.20 Biblioteket ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och 

aktiviteter även för personer med annat modersmål än svenska. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys: 

Med hjälp av statliga medel kunde stora satsningar på integration och mångspråk göras under 

2016. En bibliotekarie anställdes för att arbeta mot målgruppen och Kultur i Väst gjorde en stor 

satsning på utbildning av bibliotekspersonal när det gäller integration och mångspråk under 

hösten. 

Kultur i Väst har tillfört medel för satsning på inköp av media på andra språk än svenska samt 

media för svenskainlärning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det delregionala projektet Gränslösa bibliotek, som startar under hösten -17, kommer erbjuda 

bibliotekspersonalen utbildning kring mångspråk och integration samt innehålla en del där vi 

planerar arbeta uppsökande med hjälp av bokbussen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal integrationsfrämjande 
aktiviteter på Biblioteket. 

28 8 350 % 
 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.21 Öka tillgängligheten till böcker på olika språk. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Regionala medel har tillförts för inköp av böcker på andra språk än svenska. Utbildning av 

bibliotekarie med ansvar för inköp och utveckling av beståndet har gett resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med att bygga upp ett relevant bestånd av böcker på olika språk och 

marknadsföra det mot målgruppen samt utveckla samarbetet med fjärrlånenätverket i 7-härad. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antalet utlån av böcker på andra 
språk och från hyllplats Ny i Sverige ska 
öka. 

2 906 2 700 107,63 % 
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2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 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 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Information och dialog med medborgarna med syfte att uppmuntra till synpunkter på 

verksamheten ger resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta informera och uppmuntra till delaktighet via sociala medier, dialog, information på 

hemsida och förslagslåda i biblioteket. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal inlämnade synpunkter 

29 20 145 % 

Resultatet är bättre än föregående år. 

Det kan bero på att vi blivit bättre på att 
dokumentera förslag. Men också att vi 
räknar in de konkreta förslag som skrivs 
på vår enkät ( övriga kommentarer). 

Övriga kommentarer: Vi kan bli bättre på 
att notera och återkoppla . 

 Andel besökare som anger att de 
kan påverka bibliotekets utbud. 

81 % 75 % 108 % 

Rersultatet är bättre. 

I enkät genomförd dec 2016 ansåg 81% 
att de kan påverka bibliotekets utbud. 

  

Vi arbetar ständigt med att informera och 
uppmuntra låntagare att komma med 
förslag. 

 Andel barn som deltar i samtalen i 
anslutning till läsecirkeln som uppger att 
de nu vet hur de kan påverka bibliotekets 
utbud. 

100 % 90 % 111,11 % 

Ny aktivitet så jämförelse med förra året 
kan inte göras. 

100% måluppfyllelse beror på bra dialog 
mellan barnbibliotekarie och deltagande 
barn. 

 Antal datorer för publikt ändamål 
5 6 83,33 % 

Samma resultat. Vi planerar att kunna 
erbjuda Ipads för användning på 
biblioteket. 

 Antal besökare som lånar dator eller 
wifi. 2 226 2 100 106 % 

Mätetalet är nytt.  Vi ser en ganska jämn 
belastning av datorerna. Vi följer 
utvecklingen. Fler använder sig av egna 
datorer på biblioteket, lånar wifi. 
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2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 All personal ska vara kunnig i brandskydd . En aktuell 

Brandskyddspärm ska finnas tillgänglig dels digitalt, dels i 

fysisk form. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys: 

Rutiner kring brandskyddsarbete och ansvarsfördelning fungerar. Brandskyddspärmen är 

uppdaterad och finns nu dels digitalt under G: och dels i en fysisk pärm. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta rutinarbetet med utbildning i brandskydd och återkommande brandskyddsronder 

med hela personalen på apt och hålla pärmen uppdaterad. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel av personalen som genomgått 
brandskyddsutbildning( vart tredje år.) 

100 % 100 % 100 % 
 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Under läsåret har den biblioteksplan som togs fram 2016 implementerats i kvalitetsarbete och 

verksamhetsplan. 

Projektering för nybyggnation av biblioteket vid Tranemosjön startade under hösten och fortgår 

i samarbetet med föreningen Centralen och lokala företagare. Beslut om finansering och 

byggstart sker i KF i aug/sep 2017. 

Trivsel- och trygghetsberedningen tar fram en Kulturstrategi som beräknas till KF under hösten 

2017. Bibliotekschef och Kulturskolechef har varit behjälplig under utredningen. 

Biblioteket har fortsatt märka av ett ökat antal besök av nyanlända. Från april-december fick vi 

extra resurser till en bibliotekarietjänst med ansvar för integration och mångspråk. Det gjorde 

av vi dels kunder utöka våra öppettider under sommaren och därmed vara mer tillgängliga för 
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bl.a. kommunens nyanlända och dels arbeta aktivt med aktiviteter och inköp av media till 

målgruppen. Aktiviteten "Låna en svensk", föll mycket väl ut. Under våren har vi fått anpassa 

verksamheten efter ordinarie budget vilket medfört lägre aktivitet även om målgruppen 

fortfarande är priorierad genom t.ex. inköp av litteratur på andra språk och språkkurser. Under 

våren 2017 ersattes konceptet "Låna en svensk" med Språkkaféer i bibliotekets regi, då det inte 

kräver lika mycket personalresurser. 

Regionbiblioteket har under 2016 förändrat tjänsterna som de tidigare har givit för 

fjärrlånedistribution mellan regionens bibliotek. Dels har man att slutat erbjuda depositioner 

med böcker på andra språk, som vi tidigare har kunnat få via Göteborgs- och Borås 

stadsbibliotek och dels kommer de ekomiska medel som vi tidigare fått för inköp av 

studielitteratur och litteratur på andra språk än svensk, att fasas ut för att 2018 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. 

Under året har vi haft en pensionsavgång och en nyrekrytering av bokbusschaufför. 

I samarbete med kommunens miljösamordnare kunde medborgare under 2016 låna en elcykel 

med låda på biblioteket för att prova om det kan vara ett alternativ för främst barnfamiljer. 

Kriterierna för kulturföreningsbidrag och kulturarrangörsbidrag har uppdaterats och börjar 

gälla 2016. De nya kriterierna bygger på bredd, kvalitet, mångfald, samverkan och utveckling 

och kommer att öppna upp för att fler föreningar är berättigade till bidrag. 

Bokbussen har även i år varit ute på en sommarturné till de störra orterna vilket uppskattades 

mycket. Bokbussen kommer även i sommar delta i ett uppsökande projekt tillsammans med 

fritidssektionen då den under fyra dagar besöker orter i kommunen. 

Under året har vi fortsatt med föreläsningar med fokus hälsa och aktuella samhällsfrågor. I 

samband med världsbokdagen hade vi författarbesök och uppmärksammade också en aktiv och 

trogen låntagare genom bibliotekets utmärkelsen "Årets bokstödjare". 

Många arrangemang har gjorts i samarbete med olika föreningar och organisationer, vilket i 

stort fungerat mycket bra. 

Många av de aktiviteter biblioteket erbjuder för barn/föräldrar är mycket populära. En 

uppskattad bokcirkel har startats för barn i mellanålderna har startat under hösten - Hemliga 

bokslukarsällskapet. Lovaktiviteterna har utvecklats under året och vi har nu aktiviteter på 

samtliga skollov. 

Barnbibliotekarien har med hjälp av medel från Skolverket kunna utöka sin skolbibliotekariedel 

och varit ute och gjort många bokpresentationer under höst och vår. Genom Kulturrådet har vi 

kunnat söka pengar till förstärkning av media till skolpoolen och gåvoböcker till 2,5; 4 och 6-

åringar. 
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Under läsåret 16/17 har biblioteket fortsatt med utbildningar för inloggning till Legimus och 

tillgång till talböcker för barn/föräldrar. Biblioteket deltog på en seniormässa i Tranemo med 

information om anpassade media. Bibliotekspersonal har ingått i samverkansgrupper med 

speciallärare på skolan. 

Marknadsföring är ett prioriterat område som vi jobbar vidare med främst genom sociala 

medier. 

Under 2016 firades Hembygdens år och biblioteket bjöd in samtliga hembygdsföreningar för att 

tillsammans lyfta Tranemo och hembygden under året vilket gjordes i ett gemensamt 

programblad och författarbesök av Herman Lindqvist och Karin Falkdalen Tegenborg 

Materialet från databasen Tranemo.nu är överfördt till kommunens egen server och ett nytt 

gränssnitt är framtaget. Inför 17/18 behöves strategi tas fram för det fortsatta arbetet med 

databasen. 

Arbetet med att dokumentera all offentlig konst i Tranemo kommun har startat i samarbete 

med arbetsmarknadsenheten. 

Under läsåret har biblioteket/allmänkultur/kulturskola deltagit i ett antal projekt kopplade till 

allmänkulturen. Det gäller t.e.x JamSession 2.0, X-sites, Tomma rum, Ljudkonstrundan, 

Creative Cluster och Göteborgs filmfestival. Samtliga projekt har bidragit till ett vitalt kulturliv i 

Tranemo och genererat bredd, kvalitet och mångfald i utbudet. 

Sammantaget har vi haft ett år med god måluppfyllelse. Prioriterade områden inför läsåret 

17/18 är digital kompetens, läsfrämjande arbete och mångspråk/integration och särskild 

uppmärksamhet kommer ägnas barn/unga, personer med funktionsnedsättning och personer 

med annat modersmål än svenska enligt bibliotekslagens prioritering. 

Sammanfattande analys 

Under året har vi haft god måluppfyllelse bland annat med hjälp av de extra medel vi fått för 

integration/mångspråksarbetet under hösten och extra medel från Skolverket till 

skolbibliotekarietjänst. Biblitoteket behöver fortsätta prioriera och utveckla arbetet med 

mångspråk/integration, läsfrämjande insatser för barn och vuxna samt uppdraget att öka den 

digitala tillgängligheten genom utbildning i ny informationstekniken. 

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. 
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Biblioteket har under läsåret fortsatt att utbilda personal i mångspråk och ingått i nätverket 

med kommunens integrationsenhet. Under våren ha mångspråk/integrationsarbetet prioriteras 

och anpassats inom den ordinarie budgeten vilket bland annat har medfört att projektet Låna 

en svensk nu har blivit språkcaféer en gång per vecka. 

Biblioteket fick extra medel för att kunna ha utökade sommaröppettider och därmed vara 

tillgängliga även sommaren 2017. Bokbussen har också kunnat köra en allmän tur till de större 

orterna och köra fyra dagar på tur med fritidssektionen för uppsökande verksamhet med hjälp 

av nationella lovaktivitetespengar som söks genom fritidssektionen. 

Biblioteket har fungerat väl som mötesplats vilket vi också har kunnat se genom ökat antal 

besökare under 2016. En mycket positiv utveckling som vi bedömmer har påverkats av det 

ökade antalet arrangemang som biblioteket har haft under året och den ökade tillgängligheten 

under sommaren. 

Antalet utlån har sjunkit något. Det är en trend i hela Sverige och den påverkas av ändrade 

vanor som aktivitet på sociala 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: 

Antalet utlån totalt 2016  - 89.943, en minskning med 463 jämfört 2015. 

Antal lån per invånare 2016 -  7,64 , 2015 - 7,77, en minskning med 0,13 böcker/invånare. 

(Vi ligger fortfarande över riksgenomsnittet ) 

Besök 2016 - 46.083 (3,91/invånare) en ökning jämfört med 2015 - 44.896 (3,85/inv.) 

Biblioteksplanen har implementerats i kvalitets- och utvecklingsarbetet vilket har varit positivt 

och bidragit till ökat fokus och hög måluppfyllelse. 

Allmänkulturen hänger lite i luften och ett strategiskt arbete på ledningsnivå behövs för att få 

rätt fokus och långsiktigt arbete med kvalitet. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Inför kommande verksamhetsår kommer biblioteket fortsätta uveckla sin verksamhet kopplade 

till KF:s och Biblioteketsplanens prioriterade mål. 

Biblioteksplanen lyfter fram sex områden: 

Den demokratiska mötesplatsen 

Det läsfrämjande biblioteket 
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Det mångspråkiga biblioteket 

Det digitala biblioteket 

Biblioteket som kulturaren 

Samverkan med kommunens skolor, främst utanför centralorten. 

  

Mångaspråksarbetet kommer prioriteras även under nästa läsår. En bibliotekarie har ansvar och 

representerar på olika nätverk kring mångspråk och integration inom kommunen, delregional i 

7härad och även regionalt. Aktiviteter som generar fysiska möten kommer att prioriteras t.ex. 

språkkafé, babycafé, sagostund mm. Vi är öppna för samarbeten med kommunens 

integrationsavdelning. 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 läsåret 17/18 kommer biblioteket delta i projektet Gränslösa bibliotek, i samarbete med 

övriga Sjuhäradskommuner och Borås- och Sjuhäradsbygdens kommunalförbund. Projektet är 

kopplat till mångspråk, integration, utbildning av bibliotekspersonal 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 forsätta utveckla det samarbete med 

mångspråkslärarna som startade under 2016för att nå fler kommuninvånare. 

Dialog och kommunikation med kommunens invånare är ett annat utvecklingsområde som vi 

behöver fortsätta att utveckla. Dels som ett led i kvalitetsarbetet och dels som en del i 

bibliotekets verksamhetsplanering. Hur strukturen ska se ut är något vi får arbeta fram. 

Ett nytt biblioteksdatasystem är upphandlad och arbetet med konvertering och utbildning 

kommer starta under hösten och färdigställas vecka 2 2018. Systemet bedömmer vi är mer 

användarvänligt för såväl personal som låntagare. Planerna på nybyggnation av bibliotek 

kommer att fortgår under läsåret 17/18 och vi hoppas 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 arbete. 

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. 
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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 bör formaliseras och utvecklas genom ett samverkansavtal mellan 

folkbiblioteket och berörda rektorsområden. 

  


