
Alla ryms på Säters bibliotek 
 
Biblioteket är en mötesplats för alla, vill du sitta och studera, träffa  
vänner, låna en surfplatta eller bara slappna av i en fåtölj en stund är du 
varmt välkommen. 

 

På biblioteken i Säter, Gustafs och Stora Skedvi kan du läsa, lyssna, leka, 
lära eller bara vara. E-biblioteket har du jämt med dig och kan läsa  
e-böcker eller e-ljudböcker och bläddra bland mängder av tidskrifter  
när du vill. 

 

Har du en idé kring biblioteket eller någon synpunkt?  

Kontakta oss gärna!  

Kom in på biblioteket, ring eller maila. 

 
Säters bibliotek 
Skolgränd 6, 783 30 Säter 
 
Gustafs bibliotek 
Enbacka skola, 783 50 Gustafs  
 
Stora Skedvi bibliotek 
Stora Skedvi skola, 783 92 Stora Skedvi 
 
bibliotek.sater.se 
0225-55 186 
bibliotek@sater.se 

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. 



Säters biblioteks utvecklingsområden och processer 

under planperioden 

2019 började Säters kommun att utveckla ett DigidelCenter, 
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. Både DigidelCentret och 
Fixoteket kommer att innebära en utveckling av bibliotekets 
verksamhet som kommer att märkas i biblioteksrummet,  
i verksamheten och hos personalen.  

Säters bibliotek har haft möjlighet att bredda verksamheten för 
seniorer genom ett projekt under 2018–2019, som nu kommer 
att vidareutvecklas i bibliotekets fortsatta verksamhet. 

Vi kommer att arbeta med fler sätt för unga att kunna uttrycka 
sig i vårt lokalsamhälle, ta del av kulturupplevelser och att vara 
kreativa. 
 

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. 

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.  

 

Hela biblioteksplanen finns att läsa på bibliotekets webb:  
bibliotek.sater.se/alla-ryms 

 

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. 

• Vi stärker den digitala delaktigheten i Säters kommun. 

• Vi erbjuder vägar till information och  
berättelser för alla. 

 

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 främjar fantasi i olika former och oavsett medium. 

• Vi underlättar och skapar förutsättningar för människors 
skapande. 

 

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. 

• Vi skapar möjligheter till eget lärande. 

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


