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Säters biblioteksplan 2019–2023
Kulturnämndens vision
”Att skapa förutsättningar för kulturella upplevelser och slå vakt om demokratin genom att
bedriva kulturverksamhet med mångfald, kvalitet och tillgänglighet. För kommunens invånare ska
kulturen vara ett verktyg för upplevelser, personlig utveckling och samhällsengagemang.”
Med uppdraget förväntas följande effekter uppnås:
Säters biblioteks utvecklingsområden och processer under planperioden
Under den här planperioden kommer vi att ingå i ett fördjupat samarbete med biblioteken i
Dalarna. Det kommer att innebära ett stärkt biblioteksutbud för Dalarnas alla invånare.
Säters bibliotek har haft möjlighet att bredda verksamheten för seniorer genom ett projekt med
stöd av Kulturrådet under 2018–2019, som nu kommer att vidareutvecklas i bibliotekets fortsatta
verksamhet.
2019 började Säters kommun att utveckla ett DigidelCenter med stöd från Internetstiftelsen,
uppstart pågår 2019-2020. Därefter ska det bli en naturlig plats för stöd och utveckling av digital
delaktighet för alla i Säter.
Säters bibliotek kommer att fortsätta utveckla Fixoteket som redskap och mötesplats för
säterborna. Utvecklingen sker genom bredd i vår verksamhet, samverkan och
omvärldsbevakning, vi vill rikta oss till fler grupper och intresseområden.
Både DigidelCentret och Fixoteket kommer att innebära en utveckling av bibliotekets verksamhet
som kommer att märkas i biblioteksrummet, i verksamheten och hos personalen. Det är ett
mycket gott tillfälle för biblioteket att främja delaktigheten och den digitala tryggheten i
lokalsamhället i enlighet med våra styrdokument. Detta kommer också att innebära många nya
tillfällen till samverkan med olika aktörer i samhället.
Biblioteket kommer att fortsätta utvecklas utifrån lokalsamhällets behov och för att på bästa sätt
vara en relevant plats för möten, information, kunskap och kreativitet.
Biblioteket kommer att verka för enkla vägar för människor att nå information, kunskap och
berättelser. Detta sker i en omvärld med en ökande tillgång av e-medier hos andra aktörer än
bibliotek, utbudet blir allt rikare och det möjliggör för fler sätt av läsande utan att använda
biblioteket.
Vi ser ett behov av att utveckla vår verksamhet för unga i Säter. Vi kommer att arbeta med fler
sätt för unga att kunna uttrycka sig i vårt lokalsamhälle, ta del av kulturupplevelser och att vara
kreativa.
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Förhållningssätt – Alla ryms
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.
• Vägvisare - Biblioteket ger vägledning genom både personliga möten och genom digitala
möten.
• Möjliggörare - Biblioteket är ett öppet rum för människors möten. Vi ska vara en
möjliggörare för människors idéer.
Säters bibliotek är en lärande och utforskande plats, med utrymme för att lära, misslyckas och lära
nytt. Vi ska vara öppna för nya sätt att lära och uppleva, med en stark förankring i våra mål.
I vårt arbete prioriterar vi särskilt barn och unga, personer med annat modersmål än svenska,
Sveriges nationella minoriteter och personer med funktionsvariationer.
För att utveckla biblioteksverksamheten i vårt lokalsamhälle är samverkan centralt. Säters
bibliotek ska samverka med aktörer lokalt, regionalt och nationellt för att nå längre i arbetet med
våra mål.
Säters bibliotek verkar utifrån Unescos folkbiblioteksmanifest.
Mål
Mål 1. Delaktighet

Genom kultur och delaktighet byggs ett demokratiskt samhälle där medskapande och egenkraft utvecklas.
Strategier
• Säters bibliotek är till för alla i Säter, boende och besökande.
Biblioteksrummet ska vara en trygg och välkomnande mötesplats för alla.
Biblioteket ska vara en trygg plats för att söka information fritt, det ska vara en tankemässigt fri
plats och vad du läser eller söker efter är anonymt.
Biblioteket ska även hjälpa människor att få verktyg och kunskap för att vara trygga i en digital
värld.
•

Vi stärker den digitala delaktigheten i Säters kommun.

Säters DigidelCenter ska vara en självklar plats för boende och besökande i kommunen som
söker mer kunskap och stöd om digitala verktyg. Det ska också vara en arena för de aktörer som
behöver nå ut till invånare med information om sina digitala tjänster och verktyg. Säters
DigidelCenter använder digital innovation och nya tekniska lösningar med målet att lära oss
tillsammans, att hitta det lustfyllda lärandet och att hitta praktiska vägar framåt.
•

Vi erbjuder vägar till information och berättelser för alla.

Vi arbetar med en bredd av olika medier, informationsverktyg och uttryckssätt för människor att
tillgängliggöra sig kunskap och berättelser på olika sätt och när människor behöver dem. Oavsett
funktionsvariation så ska vi kunna guida till tillgängliga medier.
E-medier spelar en viktig roll i vårt arbeta med att tillgängliggöra information och berättelser när
människor har behov av det. Därför är det prioriterat för oss att våra låntagare har ett gott utbud
av e-medier som tillhandahålls på ett enkelt sätt.
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Mål 2. Fantasi och kreativitet

Kultur i alla dess former och uttryckssätt berikar våra liv och bidrar till ett innovationsrikt samhälle.
Strategier
• Vi arbetar innovativt med läsning och läsfrämjande i Säters kommun.
Vi har ett viktigt arbete att förmedla läsglädje och arbeta läsfrämjande, vi har en gedigen grund
med utbud och verksamhet att stå på. Vi behöver också hitta nya sätt att arbeta med läsning och
läsfrämjande och ett viktigt verktyg för det är samverkan med många olika aktörer i samhället. Vi
ska också genomföra aktiviteter som leder till läsning på oväntade sätt.
•

Vi främjar fantasi i olika former och oavsett medium.

Vi ska vara en plats för att ta del av berättelser oavsett medium, det skapas berättelser i tv-spel,
filmer, böcker och på många andra sätt. Det ska vi främja och visa på en bredd i vårt utbud.
•

Vi underlättar och skapar förutsättningar för människors skapande.

Biblioteket ska vara en kreativ plats som lyfter fantasin och ger människor en ökad livskvalitet
genom medier, kultur, kreativitet och eget skapande. Medskapande stärker både känslan av
delaktighet i samhället och den egna självkänslan.
Fixoteket utvecklas vidare som en plats för eget skapande och eget inflytande till utbud och
verksamhet, det är en öppen plats för människors fantasi och lärande.

Mål 3. Bildning

Glädjen i bildning ger möjlighet till olika infallsvinklar, kritisk granskning och förståelse för omvärlden.
Strategier
• Vi tillhandahåller verktyg för informationssökning och kunskapsskapande, utifrån
lokalsamhällets behov.
För att kunna delta aktivt i samhället behöver människor kunna ta del av de olika
kommunikationssätt som finns idag och i framtiden. Vi behöver kunna läsa, skriva, hantera och
skapa i olika medieformat och kritiskt kunna granska information.
Vi ser bibliotekets utbud i ett brett perspektiv av medier och verktyg för människors bildning och
skapande. Bibliotek arbetar med lärande och människor lär sig på olika sätt, en del genom läsning
andra genom video och ytterligare andra genom att göra med händerna.
•

Vi skapar möjligheter till eget lärande.

Bibliotekets personal lär sig kontinuerligt mer om dagens och morgondagens teknik. Vi lär oss
mer om läsfrämjande och om skapande. Vi kommer aldrig att bli fullärda och vi lär oss
tillsammans med besökare.
Vi vill inspirera andra till att lära ut det som de är duktiga på, det ska vara en skapande plats där
människor får uppleva att lära sig nya saker och att lära ut till andra. Vi har ett gemensamt ansvar
för att bidra till eget lärande. Vi stärker varandra i vår nyfikenhet och ser att vi bidrar till
människors egenkraft och möjlighet att lösa problem.
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•

Vi arbetar tematiskt och brett med att lyfta kunskap kring aktuella ämnen i vår omvärld.

Säters bibliotek ska bidra till ökad kunskap genom egen verksamhet, i samverkan med andra
aktörer och genom att öppna upp än mer för allmänhetens initiativ. Vi ser många aktuella
områden där vi kan bidra med information och kunskap. Här lyfter vi särskilt behovet av
kunskap kring ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt. Vi ser även ett behov av att lyfta
frågor kring folkhälsa i alla åldrar, utifrån en helhetssyn på människors välmående.
Uppföljning
Uppföljning av vårt arbete kommer att göras årligen utifrån Kulturnämndens nämndplan. Där
följer vi upp antal besök, utlån av olika medier, kostnader samt genomförda aktiviteter. Detta
kopplar vi till respektive mål och strategi.
I nämndplanen lyfts särskilt att dessa områden kommer att följas upp under perioden för den
antagna nämndplanen:
Verksamhet som är medskapande och som gynnar jämställdhet, jämlikhet och hälsa.
Verksamhet där vårt traditionella arbetssätt utmanas.
Läsfrämjande aktiviteter och processer.
Aktiviteter och processer som stärker medie- och informationskunnighet.
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