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Inledning
Vårt folkbibliotek tillhandahåller hela världslitteraturen för kommunens innevånare. Gratis.
Det är en svindlande tanke som vi behöver påminnas om i dagens massmediadominans.
Denna kunskapsbank som folkbiblioteken tillhandahåller utgör ett viktigt fundament för
folkbildning och demokrati-utveckling. Uppgiften är idag så mycket mer än att tillhandahålla
böcker, även om det är en angelägen uppgift att öka människans läsning. Biblioteken är en
möteplats för kulturella, intellektuella och kreativa möten. Nya medier skapas oavbrutet i det
moderna samhället och den generella tillgängligheten är en viktig faktor för att öka
kommunikationen mellan generationer, kön och sexuell läggning, etnicitet och
religionstillhörighet. Så är folkbiblioteket en mötesplats över alla gränser och en grundbult i
vår kulturmiljö i Säter där folkbildningsambitionen är den bärande tanken.

Abbe Ronsten

AnnBritt Grünewald,

Kommunstyrelsens ordförande

Kulturnämndens ordförande
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Alla ryms
Kulturnämndens vision för folkbiblioteket
”Att slå vakt om demokratin genom att bedriva en kulturverksamhet av sådan mångfald,
kvalitet och tillgänglighet att den för kommunens invånare blir ett verktyg för egen personlig
utveckling och för samhällsengagemang.”

Mål
Mål 1 Folkbiblioteket stärker demokratin genom att motverka utanförskap i
samhället.
Biblioteket är tillgängligt för alla och anpassat till användarnas behov. Det ska vara till för
alla i Säter, besökare i Säters kommun och de som saknar svenskt medborgarskap. Biblioteket
motverkar utanförskap.
Mål 2 Folkbiblioteket främjar läsning för alla.
Läskunnighet har en grundläggande betydelse för inhämtning av kunskap, information och
upplevelser för individen. Ett läsfrämjande arbete som bygger på frivillighet och lust är en av
grundpelarna i folkbibliotekens verksamhet. Litteratur innefattar alla genrer och tekniska
format.
Mål 3 Folkbiblioteket främjar medie- och informationskunskap för alla.
Digitaliseringen påverkar hur information skapas, organiseras, sprids, lagras och
kommuniceras. Internet är en informationskälla samtidigt som det är en plats där människor
deltar, skapar information och bidrar till kunskapsutbudet. Digitaliseringen ger förändrade
och nya förutsättningar att ta till sig kunskaper. Biblioteket ger kunskap om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet.

Förhållningssätt
Säters bibliotek är en demokratisk plattform för alla i samhället, där vi fokuserar på att alla
ska finna sin plats, sitt utbud och ha sin röst. Vår värdegrund på biblioteket är att Alla ryms.
Biblioteket ska ge den engagerade service som behövs och möta alla med respekt.
Vägvisaren
Biblioteket ska ge vägledning genom både personliga möten och genom digitala möten.
Möjliggöraren
Biblioteket ska vara ett öppet rum för människors möten. Vi ska vara en möjliggörare för
människors idéer.
Lyssnaren
Vi ska lyssna och sammanställa synpunkter, för dem vidare och forma vår verksamhet.

Prioriterade målgrupper
Prioriterade målgrupper är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska och
personer med funktionsvariationer.
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Strategier för att nå målen
Mål 1: Folkbiblioteket stärker demokratin genom att motverka utanförskap i
samhället.
Biblioteket är tillgängligt för alla och anpassat till användarnas behov. Det ska vara till för
alla i Säter, besökare i Säters kommun och de som saknar svenskt medborgarskap. Biblioteket
motverkar utanförskap.
”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden,
som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges möjligheten att utöva
sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhället. Allas aktiva deltagande och
en demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad
tillgång till kunskap, tankar, kultur och information”.
(IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest)
”Biblioteket i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla”. Bibliotekslagen (2013:801, 2§)
Klyftan mellan de som har tillgång till litteratur och information och de som inte har det ökar.
Brist på kunskap och information skapar samhällen med grupper som inte är delaktiga.
Biblioteket behöver ständigt arbeta för att skapa förutsättningar för det demokratiska
samhället. Biblioteket ska samverka med folkbildningen och föreningslivet för att utveckla
det demokratiska arbetet och för individens strävan efter fördjupning och personlig
utveckling. Biblioteksverksamheten och grundskolan i Säters kommun kan samverka om de
gemensamma demokratiska skrivelserna i bibliotekslagen och skollagen.

Strategi
1. Biblioteket ska utvecklas ytterligare till en demokratisk plattform för
medborgardialoger, interaktivitet och möten.
2. Bibliotekets verksamhet ska göra fler delaktiga i samhället genom personliga
möten och genom digital teknik.
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Mål 2: Folkbiblioteket främjar läsning för alla.
Läskunnighet har en grundläggande betydelse för inhämtning av kunskap, information och
upplevelser för individen. Ett läsfrämjande arbete som bygger på frivillighet och lust är en av
grundpelarna i folkbibliotekens verksamhet. Litteratur innefattar alla genrer och tekniska
format.
Läsfrämjande och läskunnighet

Ambitionen med läsfrämjande är att öka läsmotivationen, bredda läsintresset och förbättra
attityder till läsning. Läskunnighet är en definition på hur god en läsförmåga är. Förenklat kan
man säga att läsundervisningen i skolan gör elever läskunniga medan folkbibliotek har ett
läsfrämjande uppdrag. ”Folkbiblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur”
Bibliotekslagen (2013:801, 7§)
Statens kulturråd har definierat vad som är läsfrämjande:
• Göra läsare av läskunniga
• Öppna vägar till litteraturen för den som inte läser
• Öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare
i alla åldrar
• Ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur
• Ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och
läsaridentitet
Medieplanering

Bibliotekets mediebestånd ska vara läsfrämjande. Detta beskrivs i bibliotekets medieplan. Där
framgår hur beståndet anpassas efter besökarnas behov.
Personer med annat modersmål än svenska

Biblioteket utvecklar det läsfrämjande arbetet för personer med annat modersmål än svenska.
I verksamhetsplan för folkbibliotekets sociala arbete beskrivs hur arbetet ska gå till.
Personer med funktionsvariationer

Biblioteket utvecklar det läsfrämjande arbetet för funktionsvariationer. Hur det arbetet utförs
beskrivs i verksamhetsplan för folkbibliotekets sociala arbete.
Barn och unga

Läsfrämjande för barn är prioriterat. Läsfrämjandeinsatser för unga behöver utvecklas. Hur
läsfrämjandeinsatserna bedrivs kan läsas i folkbibliotekets plan för barn och unga.
Folkbibliotek och förskola/skola ska utveckla former som bidrar till läsintresse och
läsförmåga.

Strategi
1. Utveckla samarbetet mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
kulturförvaltningen i fråga om läsfrämjande och läskunnighet.
2. Utveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och kulturförvaltningen utifrån
kulturnämndens prioriterade målgrupper.
3. Tillgängliggöra och främja litteratur oavsett medium.

6

Mål 3 Folkbiblioteket främjar medie- och informationskunskap för alla.
Digitaliseringen påverkar hur information skapas, organiseras, sprids, lagras och kommuniceras.
Internet är en informationskälla samtidigt som det är en plats där människor deltar, skapar
information och bidrar till kunskapsutbudet. Digitaliseringen ger förändrade och nya förutsättningar
att ta till sig kunskaper. Biblioteket ger kunskap om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet.

Öka den digitala delaktigheten

”Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska
verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.”
Bibliotekslagen (2013:801, 7§)
Vårt samhälle digitaliseras alltmer, det innebär att medborgarna måste kunna använda sig av
myndigheters och samhällsfunktioners digitala tjänster. Biblioteket har en betydande roll för
att erbjuda de som behöver digital utrustning och kunskap, och visa hur den hanteras, samt
hur information hittas och hur den kan sorteras. Vi ser att den digitala utvecklingen sker
snabbt och kommer att förändra behoven av biblioteken.
Vi vill spela en viktig roll i stärkandet av medie- och informationskunnigheten (MIK) för
människor i vårt samhälle. MIK är centralt för att säkerställa allas rätt till fri information. Det
räcker inte att informationen finns publicerad utan alla ska kunna nå den, tolka den och
kritiskt granska den. Att förstå hur medier fungerar och vilken roll de har i samhället är
viktiga delar för att ha en god medie- och informationskunnighet. Vi vill att så många som
möjligt ska kunna ta del av den information de önskar och behöver. Vi behöver också arbeta
med att sprida kunskap om integritet och trygghet för människor i den digitala medievärlden.

Strategi
1. Erbjuda fler digitala hjälpmedel och tjänster
2. Ökad handledning i informationskunskap och teknik
3. Öka medie- och informationskunskapen hos bibliotekspersonalen och utveckla nya
arbetsätt
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Bakgrund
Alla kommuner måste enligt Bibliotekslagen (2013:801) ha en politiskt antagen
biblioteksplan där verksamheten för samtliga offentligt finansierade biblioteksformer ska
finnas beskriven. En bra biblioteksplan är ett verktyg för utveckling och kvalitetssäkring för
verksamheten.
Arbetssätt för att ta fram planen
All bibliotekspersonal har aktivt medverkat i framtagandet av planen. Flera processdagar med
personalen har arrangerats med professionell processledare. Information och kunskap har
inhämtats från seminarier, kurser och konferenser med föreningsliv och studieförbund.
Biblioteket har beställt intervjuer som har legat till grund för innehållet i planen.
Planeringssamtal med barn- och utbildningsförvaltningen för att planera framtida samverkan.
Den här planen är en övergripande plan som har antagits av politiken. Handlingsplaner ska
visa hur vår verksamhet ska fungera. Kulturnämndens presidium; AnnBritt Grünewald,
Lennart Götesson och Ingeborg Björnbom har varit styrgrupp.
Omvärldsanalys
 För biblioteket är det en utmaning att anpassa sig till samhällsutvecklingen, särskilt
den digitala utvecklingen. Teknik kommer att både vidga och begränsa vem som har
tillgång till information. Samhällets viktigaste resurser blir allt mer digitala och
immateriella. Det blir lättare att hitta information, men bara om du vet hur du ska hitta
den. Biblioteket behöver därför tydliggöra vad den digitala utvecklingen har för
betydelse för Säters bibliotek. Sett ur en historisk synvinkel så har bibliotekets arbete
utgått från bibliotekets lånedisk. Även för Säters invånare kommer detta att innebära
förändringar. Biblioteket ska lyssna mer på invånarna i Säters kommun för att anpassa
verksamheten efter deras behov. Utvecklingen kommer att ställa ytterligare krav på
kompetenser inom kommunikation samt medie- och informationskunnighet.


Biblioteket ska vara tillgängligt för alla och anpassade till användarens behov enligt
bibliotekslagen. Vi ska öppna upp bibliotekets lokaler för fler aktörer och vara en
resurs i samhället där fler kan använda bibliotekets lokaler. Biblioteket har påbörjat
arbetet med att anpassa lokalerna, dock kommer framtida investeringar att behövas för
att anpassa lokalerna ytterligare. Biblioteket ska bli mer flexibelt.



Biblioteket ska ha ett mediebestånd uppbyggt av läslust och anpassat bestånd efter de
behov som finns hos Säters innevånare. Vårt mål är att ha ett väl använt bestånd med
relevant litteratur som har bredd. Biblioteket ska hitta nya arbetsformer för att
medieutbudet ska finnas på fler platser än i bibliotekslokalerna.

Verksamhetsbeskrivning
Om biblioteket

I Säters kommun finns ett huvudbibliotek i centrum av staden och två integrerade folk- och
skolbibliotek i Gustafs och Stora Skedvi. Biblioteken i Säter, Gustafs och Stora Skedvi hade
totalt 93 000 utlån under 2014. Säters bibliotek hade 75 000 besök under 2014. Säters,
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Gustafs och Stora Skedvi bibliotek har ca 62 000 exemplar medier totalt. Tio tjänster är
fördelade på bibliotek och allmänkultur.
Det här är folkbibliotek

Biblioteksverksamheten styrs av Bibliotekslagen (2013:801, 7§). Enligt IFLA:s /UNESCOS
folkbiblioteksmanifest så ska folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgöra en
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell
utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Folkbibliotekets tjänster är till
för alla, oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, nationalitet, språk, eller social
status. Speciellt anpassade tjänster och material ska finnas tillgängliga för personer som av
någon anledning inte kan utnyttja det ordinarie utbudet, exempelvis människor som tillhör en
språklig minoritet eller har funktionsvariationer. Alla åldersgrupper ska kunna hitta material
som motsvarar deras behov. Material och tjänster ska omfatta alla typer av lämpliga medier
och moderna tekniska lösningar såväl som traditionellt material. Materialet ska spegla nutida
trender och samhällsutveckling. Lånen ska vara avgiftsfria.
Det här är skolbibliotek

Enligt skollagen så ska skolbiblioteket erbjuda inlärningsstöd, böcker och andra resurser som
hjälper alla i skolan att utveckla ett kritiskt tänkande och få kompetens i att effektivt hantera
informationskällor i alla format och medier. Skolbibliotekets roll är att vara ett värdefullt
komplement till läromedel och i undervisningen. Skolbiblioteket är anpassat till elevernas
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Skolbibliotekets målgrupp är
avgränsad till elever och skolans personal.
Det här är integrerat folk- och skolbibliotek

Både skolbibliotek och folkbibliotek är kommunala verksamheter men har skilda huvudmän. Skolans
ledning ansvarar för skolbiblioteket och kulturnämnden är folkbibliotekets huvudman.
Skollagen reglerar skolbibliotekens utformning medan biblioteket planerar folkbibliotekets
verksamhet utifrån bibliotekslagen.
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Säters kulturplan 2016-2018
Antagen av Säters kommunfullmäktige den 30 november 2015

Säters kommun
11

Allmänkulturens uppdrag











Erbjuda kulturprogram samt organisera större arrangemang i samverkan med Säters
föreningar, kyrkor och studieförbund.
Fördela bidrag till kulturföreningar samt föra dialoger med dessa.
Bidra till att stödja lokala traditioner, lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande
verksamhet.
Fördela kulturpris och ungdomskulturstipendium
Fördela anslag till studieförbunden
Genomföra konstinköp/konstnärlig utsmyckning/utställningar
Kulturmiljövård
Remissinstans för plan och byggärenden samt namngivning av gator.

Kulturnämndens vision för allmänkulturen
”Att slå vakt om demokratin genom att bedriva en kulturverksamhet av sådan mångfald,
kvalitet och tillgänglighet att den för kommunens invånare blir ett verktyg för egen personlig
utveckling och för samhällsengagemang.”

Utvecklingsmål för den allmänkulturella verksamheten
Verksamheten på kulturhörnan och utveckling av lokalen som demokratisk
mötesplats
Under planperioden ska kulturhörnan utvecklas till en mötesplats för medborgardialoger och
en plats där föreningar, kulturaktörer och kommunens samtliga verksamheter kan
kommunicera med allmänheten. Den prioriterade målgruppen är barn och unga, personer med
annat modersmål än svenska.
Residens för bildkonst och dans
Landstinget Dalarna och Säter har en gemensam ambition att utveckla ett Artist in Recidens.
Det innebär att konstskapare får möjlighet till en ateljévistelse som är tänkt att vara på
Skönviksområdet. Konstnären ska vara synligt verksam i kommunen genom att t.ex. arrangera
en utställning, samverka med kommunens kulturliv eller skola.
Utveckla samarbetet med Folkets hus och Biograf- och TV museet
Under perioden samordna och utveckla samarbetet främst kopplat till de prioriterade
målgrupperna.
Kulturmiljön
Under planperioden skall samverkan utvecklas med samhällsbyggnadsnämnden och
näringslivskontoret för att skapa förutsättningar för att bevara, levandegöra och marknadsföra
kulturlämningarna i enlighet med kulturmiljöstrategin för hela länet.

Prioriterade målgrupper
Prioriterade målgrupper är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska och
personer med funktionsvariationer.
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Varför en kulturplan?
Säter har ett rikt kulturliv med starka kulturpersonligheter och aktivt föreningsliv. I Säter finns
en självklar tradition av att med egna initiativ bidra till kulturlivet som finns. Med
kulturplanen visar Säter sitt engagemang för kulturområdet och vill göra kulturlivet synligt för
invånarna. Planen visar också vilken inriktning som Säters kommun har för den egna
kulturverksamheten.
Säters kommuns kultursekreterare gör kulturarrangemang i samverkan med, och för de som
bor i Säter, och för de som besöker Säter. Det allmänkulturella arbetet utförs genom
samverkan med studieförbunden, de fria konstutövarna inom samtliga konstområden,
kyrkorna, föreningslivet, Landstingets kulturverksamheter. Detta kulturnätverk är omfattande
och är en förutsättning för att ett gott kulturliv i Säter.
Säters kommun ger också bidrag till Säters Folkets hus, Biograf- och TV museet och
Åsgårdarna som är föreningsdrivna. Deras utvecklingsområden finns också samlat här.

Arbetsinriktning för konst/kulturområdena
Arkiv
En god samverkan mellan arkiven i Säter och Säters kulturförvaltning bidrar till utveckling
för båda verksamheterna. Arkivet i Stora Skedvi hanteras av Stora Skedvis hembygdsförening
och får bidrag av kulturnämnden i Säter. Under planperioden ska kontakt tas med Landstinget
Dalarnas arkivverksamhet som har ett regionalt arkivansvar för enskilda arkiv.
Bildkonst
Föreningen Konstspaning arrangerar varje år vid påsk en konstrunda av stor betydelse för
konstlivet i Säter. Föreningen består av en blandning av konstnärer och konsthantverkare i
kommunen.
Kulturförvaltningen tillhandahåller Kulturhörnan som en arena där både amatörer och
professionella kan uppföra mindre utställningar. Andra möjliga lokaler är konstpaviljongen på
Skönvik i samarbete med Mentalvårdsmuseet eller på Folkets hus.
Dans
Dansen är ett område som har möjlighet att utvecklas genom samarbete mellan Säters
kommun och Landstinget Dalarnas danskonsulent. Ett dansresidens har under sommaren 2015
varit förlagt till Skönviksområdet. Tanken var att prova om det går att ha ett dansresidens i
Säter på Skönviksområdet. Danskompaniet satte upp en föreställning som sedan visades i
Folkets hus med 93 besökare som gav stående ovationer. Dansarna var väldigt nöjda med mat,
husrum och service. Dock var avsaknaden av en bra dansstudio stor, vilket är en förutsättning
för ett framtida dansresidens.
Film
Säter har en lång filmtradition. Det finns goda förutsättningar att utveckla detta ännu mera
med aktörer som TV- och biografmuseet, Folkets hus, och Film i Dalarna. Filmföreställningar
kan ges i både Folkets hus och TV- och biografmuseet. Kulturförvaltningen arrangerar
skolbio för alla barn från f -klass till år 9.
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Musik
Musikområdet är starkt i Säter med en väl utvecklad kulturskola och med många musicerande
grupper och körer i närområdet. Invånarna ska erbjudas både en arena för egna framföranden
och ett brett musikutbud från olika scener och i olika arrangemang i kommunen. Musik i
Dalarna med Dalasinfoniettan och Folkmusikens hus, samt utbudet av turnerande artister är
en viktig förutsättning för att upprätthålla en hög kvalitet på musikutbudet i Säter.
Teater
Genom kultursekreterarens teatersatsningar så finns möjlighet att delta i amatörteater och
tillgång till professionell teater främst genom Dalateatern och Riksteaterns utbud.
Teaterframträdanden kan ges på flera scener i kommunen. Dalateatern har digital teater som
ett av sina utvecklingsområden och under planperioden undersöker vi om ett samarbete kan
upprättas.
Museer
På flertalet av museerna arrangeras flera kulturarrangemang, speciellt på somrarna. I Säters
kommun finns sju museer. Mentalvårdsmuseet finns på Skönviksområdet och drivs av
Landstinget Dalarna. I det ovanliga museet ges inblick i livet på ett stort hospital vid 1900talets början fram till i dag. TV- och biografmuseet är inhyst i den gamla yxfabriken i Säter.
Lundgrens i Gustafs är ett industrihistoriskt museum som speglar den hundraåriga
tillverkningen av speglar och kornischer. Museet drivs av föreningen Lundgrens Vänförening.
Hembygdsmuseet Åsgårdarna drivs av Säters hembygdsförening.
Stora Skedvi hembygdsgård beskriver bygdekultur, jordbruk och byggnadsvård. Där finns
också en Söderhavssamling. Museet är beläget i Kyrkbyn i Stora Skedvi och drivs av Stora
Skedvi hembygdsförening. På det privata Dock- och leksaksgalleriet i Arkhyttan, Stora
Skedvi kan man se ca 600 barbie- och porslinsdockor.

Inriktning för Biograf- och TV museet, Folkets hus och
Åsgårdarna.
Kulturnämnden ger bidrag till de tre föreningarna för att dessa ska bedriva verksamhet.
Biograf- och TV museet
Museet som drivs av Föreningen biljettkassan har nyligen renoverats med fint resultat och är
nu öppet. Under den kommande perioden så ska ett nytt avtal tas fram som visar hur
verksamhetens framtid ska se ut. Museet behöver få fler besökare och bli en tydligare aktör
inom filmområdet i länet. Museet får ett årligt bidrag av kommunen. Ett utökat samarbete
med Film i Dalarna och Folkets hus ska utveckla verksamheten.
Folkets hus
Folkets hus i Säter drivs av Föreningen Folkets Hus i Säter. Verksamheten är i ett
utvecklingsskede och flera lyckade satsningar görs på digitala sändningar från internationella
scener och sportarrangemang. I Folkets hus verksamhet skall kulturupplevelser och
nöjesaktiviteter blandas med arrangemang som stödjer demokrati- och samhällsutveckling
samt bildning och kreativt skapande. Under den kommande perioden ska en plan tas fram som
visar hur verksamhetens framtid ska se ut. Ett utökat samarbete med Film i Dalarna och TVoch biografmuseet ska utveckla verksamheten.
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Åsgårdarna
Hembygdsmuseet har 23 byggnader varav den äldsta är från 1600-talet. I museet finns fasta
utställningar, en smedja och ett krukmakeri. Museet är välskött och renoveringsplan tas fram
för varje år.

Samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen
Kulturförvaltningen arrangerar sedan 90-talet kulturarrangemang för alla skolbarn bestående
av teater, musik, författarbesök, museibesök samt filmvisningar. Sedan ett par år tillbaka har
målgruppen breddats att även inbegripa barn på förskolan och på gymnasiet. Samverkan sker i
dag med Säters kulturskola inom ett skapande skola projekt där alla elever i åk 3 får uppleva
en kulturhistorisk tidsresa och att prova på praktiska hantverk.
Skapande skola är ett statligt stöd som kommuner kan söka för att göra kulturarrangemang i
skolan, ofta är det ett samarbete mellan skolan, kommunens kultursekreterare, landstingets
kulturverksamhet och fria kulturutövare. Det administreras av Säters kulturskola och erbjuder
många aktiviteter.

Uppföljning
Uppföljning av biblioteksplanen och kulturplanen visar hur verksamheten fungerar, om den
blir som det var planerat. Verksamheten ska följas upp på två sätt med både kvantitativ och
kvalitativ uppföljning. Den kvantitativa uppföljningen bygger ofta på nyckeltal där man kan
följa verksamheten över tid. Nyckeltal kräver en mindre arbetsinsats och kostar mindre att
göra. Kvalitativ uppföljning är tex brukarundersökningar, medborgarenkäter, fokusgrupper
och gruppdiskussioner, självskattningar och taxonomier. Med kvalitativ uppföljning så ges
svar på hur invånarna uppfattar verksamheten.

Styrdokument och underlag
Skollagen 2010:800
Bibliotekslagen 2013:801
Kulturnämndens verksamhetsplan
Säters vision och mål
Svensk biblioteksförenings skrifter
IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest
IFLA:s trendrapport: Surfa på vågen eller hamna i bakvattnet?
Kairos Futures omvärldsanalys: Bibliotek i nationens tjänst
Kungliga bibliotekets skrifter: Skola + bibliotek=skolbibliotek, formaliserat samarbete mellan
folkbibliotek och skola. Biblioteksplan 2.0. Nyckeltal 1.0. Bibliotek 2014 – Offentligt
finansierade bibliotek.
Anteckningar från dialog med kulturföreningar och underlag från intervjuer som gjordes
våren 2105.

15

Brodyrer av Elisabeth Bucht.
Låt mångfalden ta plats, Alla ryms
och Be nice Show respect Spread
love. Fotograf Josefina Olerås
Säters kommun

