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Biblioteksplan för Härryda kommun 2018-2020 

Här beskrivs vilka bibliotek som berörs av biblioteksplanen, vad biblioteken 

ska arbeta med samt hur de ska arbeta, det vill säga strategier för 

biblioteken. Biblioteksplanen ska gälla till och med 2020.  

 

Biblioteksplanen för Härryda kommun utgår dels från bibliotekslagen och 

dels från Härryda kommuns lokala politiska mål kultur-och 

biblioteksverksamheten. Kommunfullmäktige antog i § 42/2013 det 

politiska inriktningsmålet som lyder: Alla har möjlighet att utöva och ta del 

av kulturverksamhet. Kommunstyrelsen antog i § 126/2013 det politiska 

verksamhetsmålet som lyder: Biblioteken bidrar till läsglädje och 

kunskapsutveckling samt är det lilla samhällets mötesplats.  

 

Biblioteken i Härryda kommun  

Folkbiblioteken i Härryda består av ett huvudbibliotek i Mölnlycke 

kulturhus samt bibliotek i Landvetter, Hindås och Rävlanda. Från 2015 

ligger Landvetters bibliotek i kulturhuset i Landvetter. Mölnlycke bibliotek 

är även skolbibliotek för Hulebäcksgymnasiet. Rävlanda bibliotek är ett 

integrerat folk- och skolbibliotek och Hindås bibliotek är meröppet. 

Skolbiblioteken styrs av skollagen (2010:800). 

 

Härryda kommuns bibliotek ska vara en synlig och självklar resurs och 

spela en central roll för människors kulturliv. Biblioteket är en plats för 

lärande, möten, skapande och upplevelser. 

 

Folkbiblioteken i Härryda kommun ska 

 arbeta med litteratur, kultur och information 

 vara tillgängliga för alla och anpassade efter besökarens behov 

 inspirera till läsning och vara aktuella och mångsidiga 

 erbjuda lättillgängliga digitala tjänster och bidra till digital jämlikhet 

 vara en inspirerande miljö där besökaren möter både det väntade och det 

oväntade 

 vara en naturlig plats för kunskapande och lärande i alla skeden i livet 

 vara samtida men också framåtblickande 

 vara klimatsmart och verka för en hållbar utveckling.  

 

Strategier 

Tillgänglighet skapas genom generösa öppettider, bibliotek i flera 

kommundelar, välutvecklade digitala tjänster och professionellt bemötande 

av kunnig personal. 
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I det läsfrämjande arbetet ska biblioteket samarbeta med förskola och skola 

för att nå alla barn. Även under barns fritid och lov ska aktiviteter av olika 

slag erbjudas för att stärka barns läslust. För vuxna ska författarbesök, 

bokcirkelverksamhet och andra arrangemang med litterär anknytning 

arrangeras. 

Biblioteket ska erbjuda läsning i en rad olika format, lättläst, storstil, e- 

böcker, ljudböcker och på en rad olika språk. Biblioteket ska arbeta aktivt 

med hela sitt bestånd och välkomna inköpsförslag från besökarna. 

Biblioteket ska arbeta för digital tillgänglighet och ha aktiviteter som leder 

till ökad digital delaktighet. Bibliotekets digitala plattform Arena ska 

fortsätta utvecklas för att underlätta för besökaren att använda sig av 

bibliotekets tjänster. Databaser ska i stor utsträckning vara tillgängliga 

hemifrån. Biblioteken ska erbjuda trådlöst nätverk, drop-in-datorer och 

bokningsbara datorer, liksom möjlighet att boka en bibliotekarie eller få 

handledning i bruket av e-tjänster.  

Det goda bemötandet som professionellt förhållningssätt ska vara en röd 

tråd i verksamheten. 

Biblioteken ska utveckla fler och hållbara samarbeten för kunskapsutbyte 

och verksamhetsutveckling. Olika verksamheter och aktiviteter ska kunna 

pågå samtidigt i biblioteket. Möjlighet ska ges till läsning, lek, möten, 

skapande, lärande, lugn och ro men också liv och rörelse. Biblioteket ska 

erbjuda läsplatser och studierum såväl som plats för det mer lekfulla 

lärandet. 

Fastställd av kommunfullmäktige 2017-12-11, § 215


