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1. Inledning 

Biblioteket är en lagstadgad verksamhet med ett tydligt uppdrag att verka för ett socialt hållbart och 
jämlikt samhälle. Vi har fokus på läsfrämjande för alla med särskild inriktning på barn och unga, 
mångfald och tillgänglighet. Enligt Barnkonventionen Artikel 3 ska ”Barnets bästa alltid komma i 
första rummet”. Uppdraget innebär att tillhandahålla funktionella och tillgängliga lokaler anpassade 
till användarnas behov. Biblioteket är en självklar mötesplats för kommunens invånare och ett nav i 
besöksnäringen. Genom insatser på IT-området höjer biblioteket den digitala delaktigheten i 
kommunen. För att nå vision 2025 och 18 000 invånare skapar vi möjligheter för 
studenter/distansstudenter att bo kvar i Leksand under studieperioden. Biblioteket bidrar till att ”Det är 
lätt att leva i Leksand”. 

 
Biblioteket ska med professionellt arbete, bra service och med positivt bemötande medverka till och 
tillgodose kommunmedborgares och besökares behov. Det ger möjligheter till ökad bildning, 
demokrati och livskvalitet. En för besökaren kostnadsfri mötesplats gör biblioteket till en självklar del 
av det attraktiva Leksand. 

 
Drivkraften för oss är att ge människor en rik och meningsfull tillvaro med läsglädje i fokus. 

 
Vi erbjuder våra besökare: 

• En inspirerande läs- och studiemiljö för alla åldrar 
• En välkomnande barnavdelning som inbjuder till läsning och fantasi 
• Lån av böcker och andra medier samt fjärrlån från andra bibliotek 
• Informationstjänst med litteraturvägledning i våra lånediskar och genom digitala kanaler 
• E-bibliotek som PressReader och Biblio 
• Verksamhet särskilt inriktad mot barn och unga, äldre, funktionsnedsatta och nysvenskar 
• Läsfrämjande programverksamhet som Afternoon read, Bokfika, Boktipsarfrukost, Bokcirklar, 

Lättläst bokcirkel och Rollspelsgrupper 
• Läsfrämjande insatser externt exempelvis Allas barnbarn, Litteraturprofilerade förskolor, 

Boken kommer och Högläsning för äldre 
• IT-torg med publika datorer och wifi 
• IT-tjänster, kopiering, scanning, bildhantering och utskrifter samt särskilda tjänster som Boka 

en bibliotekarie och IT-träffar 
• Programverksamhet som Musiklyssning, barnteater och Filmklubb 
• Arena för externa aktörer som lokala författare, utställare och släktforskning 
• En resurs i besöksnäringen med service för turister 

 
Bibliotekets prioriterade områden 
Leksands kommun har som mål att upprätthålla vår position som kulturkommun (mål 7) och att 
fortsatt fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan 
(mål 4). 

 
För att bidra till mål och vision har Leksands bibliotek under 2019 skapat en mötesplats för ungdomar 
och unga vuxna ”Kaklet”. Satsningen gäller både det fysiska rummet och programverksamhet. 
Förändringsarbetet har gjorts möjligt genom medel från Statens Kulturråd. 

 
Sedan 2018 pågår ett utvecklingsarbete för att skapa bättre förutsättningar för våra distansstudenter. 
Uttalade behov som tillgodosetts under 2019: 

• Laddstationer med både el/USB-uttag 
• Fler och mer ergonomiskt utformade studieplatser med bra belysning 
• Låsbara skåp 
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Vi skall under 2021-2024 arbeta vidare för: 
• Tyst avdelning/grupprum, något som efterfrågas dagligen 
• Kaffeautomat och möjlighet att värma mat i ett särskilt rum. Efterfrågat av både familjer och 

studenter. 
• ”Meröppet” bibliotek – tillgängligt utöver bemannade öppettider 

 
Hösten 2020 diplomeras kommunens fjärde litteraturprofilerade förskola. Bibliotek och förskolor 
samverkar för att med hjälp av böcker och läsning stärka barnens språkutveckling. Böcker från 
biblioteket och nätverket av bokombud i förskolan utgör grunden för profilarbetet. 

 
Leksand är pilotkommun för Språkslingan, ett nätverk i Dalarna som samlar bibliotek, barnhälsovård, 
logopedi och förskola i samarbete och samsyn kring små barns språkutveckling. 

 
Bibliotekets styrdokument är Biblioteksplan 2016-2020, Medieplan 2018-2022 och den årliga 
Läsfrämjandeplanen. Vi arbetar på en Utvecklingsplan för både Leksands och Insjöns bibliotek som 
beräknas vara färdig tidigt 2021. 

 
Detta är den tredje revideringen av biblioteksplanen. Vidare sker en revidering vart fjärde år, i mitten 
på varje mandatperiod. 

 
Bibliotekssamverkan Dalabiblioteken 
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 2015-2019 inventerat 
möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region 
Dalarna i form av Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801 
14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska 
samverka med varandra. 

 
Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas invånares tillgång till 
bibliotekens utbud och tjänster, oavsett var i länet de bor. Det stärker invånarnas rätt till information, 
kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade förutsättningar att delta i det demokratiska 
samhället. Syftet är också att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få 
bättre användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser och 
underlätta kompetensförsörjningen. Dalabiblioteken ska upplevas som ett bibliotek. 

 
Allmänheten kommer själva beställa och låna böcker och andra medier från vilket bibliotek som helst 
på ett och samma bibliotekskort. För att detta ska vara möjligt behöver kommunerna skaffa ett 
gemensamt biblioteksdatasystem och användarregister samt en gemensam bibliotekswebb där 
allmänheten själv söker, reserverar och lånar om sitt material. Biblioteken samverkar men varje 
kommun fattar beslut om och styr sin egen biblioteksverksamhet utöver det som samverkansavtalet 
stadgar. 

 
Utvecklingsplan 
En utvecklingsplan är under utarbetande. Leksands kulturhus tar emot ca 2000 besökare per vecka. För 
att fortsätta vara en attraktiv, kreativ mötesplats och nå ut till fler målgrupper behövs funktionella och 
flexibla lokaler. 
Allt fler besöker oss via digitala kanaler, 2019 var det 141 496 virtuella besök till bibliotekskatalogens 
sidor. Besöken kom från 30 963 unika ip-adresser. Sedan 2016 har antal mejl som vi besvarat ökat 
med 45 %, från 1706 till 3099 (vecka 41 2020). Även antalet telefonsamtal ökar, likaså behovet av 
digital hjälp som efterfrågas informationsdisken. Att synliggöra det digitala beståndet och 
tillhandahålla moderna tekniska lösningar är nödvändigt för att biblioteket ska följa med sin tid. 
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Ett rikt kulturliv med biblioteken som en viktig del ökar möjligheterna till en god hälsa och 
levnadsstandard. Biblioteket är ett forum för dialog och utbyte av erfarenhet och kompetenser samt en 
viktig aktör för att stödja det livslånga lärandet. 

Framtiden 
• En uppdatering och anpassning av lokaler, inredning och tekniska lösningar för att bättre

möta behoven hos dagens biblioteksbesökare
• En översyn av arbetsmiljön och ombyggnad samt underhåll av den interna delen av

biblioteket inför samarbetet inom Dalabiblioteken
• Fortsatt fokus på att förmedla läsglädje!

2. Kommunens struktur

Leksands kommun har 15 771 invånare (oktober 2020). Av dessa är 2101 elever i grundskola och 
gymnasieskola, samt 436 elever i vuxenutbildning. Biblioteket finns tillgängligt för alla åldrar och 
används i hög grad av förskola, grundskola och vuxenutbildning. 

Åldersfördelning i Leksands kommun 
Förskoleålder 0-5 905 
Grundskoleålder 6-15 1682 
Gymnasieålder 16-18 511 
Vuxna 19-64 8089 
Vuxna 65-74 2362 
Vuxna 75-84 1667 
Vuxna 85- 555 

Folkbiblioteken i Leksand består av ett huvudbibliotek i Leksand och en filial i Insjön. På 
huvudbiblioteket finns 5 bibliotekarier på heltid och 2 biblioteksassistenter (resp. 100, 75, %). 
Biblioteket i Leksand har öppet 52 tim./vecka och Insjöns bibliotek har en filialföreståndare på 50 % 
och har öppet 14 tim./vecka. 

3. Verksamhetsområden

Alla är varmt välkomna att slå sig ner och läsa en bok, dagstidning eller tidskrift samt 
använda Internet. Med ett lånekort kan man: 

• låna böcker, e-böcker, tidskrifter, ljudböcker, språkkurser, musik på CD och DVD-filmer och
reservera utlånat material

• beställa fjärrlån, vilket innebär att biblioteket lånar in böcker/media från andra bibliotek
• logga in på de publika datorerna samt släktforskardatorn

Det finns också möjlighet att scanna, kopiera och skicka fax. Vi har trådlöst nätverk för den som vill 
sitta på biblioteket med sin egen laptop. Genom den digitala tjänsten PressReader får man tillgång till 
tidningar och tidskrifter på olika språk. 

Via bibliotekets hemsida kan man söka, reservera och låna böcker i bibliotekskatalogen. På särskilda 
formulär kan fjärrlån beställas och inköpsförslag lämnas. Information om program, utställningar och 
andra aktiviteter finns också. Man kan även följa oss på Facebook och Instagram. 

Många låntagare lämnar inköpsförslag på böcker och andra medier. Om möjligt köps dessa medier 
eller lånas in från annat bibliotek. Vi styr inköpen utifrån vår medieplan 2018-2022. I vårt långsiktiga 
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arbete med fokus på läsning har en läsfrämjandeplan tagits fram. Denna plan omfattar både 
barn/ungdomar och vuxna, utformning av läsmiljön och olika aktiviteter. Läsfrämjandeplanen finns på 
vår hemsida. 

 
Genom ett varierat utbud av program och aktiviteter som Afternoon Read, Digital vecka, Introduktion 
till släktforskning, Sommartävling, Lättläst bokcirkel når vi besökare med olika intressen. Föreningar, 
skolor och privatpersoner har möjlighet att ställa ut i bibliotekets lokaler. 

 
Sociala medier 
Leksands kulturhus finns tillgängligt digitalt både på Instagram och Facebook. Här kan besökare hitta 
uppdaterad information om våra öppettider, evenemang, utställningar och programaktiviteter. Det är 
en bra, snabb och enkel kanal för oss att nå ut med information om snabba förändringar i exempelvis 
öppettider. Det är också smidigt för våra låntagare att via dessa medier kontakta oss gällande diverse 
spörsmål som omlån, inköpsförslag och allmänna frågor. Målet är att visa upp, synliggöra och 
informera om all verksamhet som görs i Kulturhuset. 

 
På Instagram har vi över 1000 personer som följer oss. Facebook blir allt mer en kanal för snabba 
frågor och kontakt där låntagarna kan chatta med oss. Bibliotekets ungdomsavdelning har sedan 2019 
också ett eget Instagramkonto: kaklet_ungvux som mest fokuserar på den nya ungdomsverksamheten. 
Bland dessa följare hittar vi förutom ungdomar, som också delar med sig av tips och 
rekommendationer, även samarbetspartners, författare, bokförlag, andra bibliotek, företag och 
privatpersoner. 

 
På Facebook ser det ut så här 2020: 

755 personer gillar detta 

802 personer följer detta 

816 incheckningar 

Insjöns bibliotek 
Insjöns bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Filialen erbjuder samma service som 
huvudbiblioteket och lånar också in en del kurslitteratur till studenterna. Även här kan man ta del av 
utställningar och andra aktiviteter. 

 
Framtiden 

• en möjlighet att lämna tillbaka böcker när biblioteket är stängt 
• en ökad anpassning av biblioteket för människor med funktionsnedsättning 
• en bättre skyltning för att hitta till biblioteket 
• en vikarie för den enda ordinarie personalen vid sjukdom, semester och andra situationer där 

behov uppstår 
 

Barn, ungdom och unga vuxna 
 

”Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet” 
Barnkonventionen Artikel 12 

 
Barn- och ungdomsbiblioteket finns till för barn och ungdomar och deras familjer. Biblioteket har ett 
rikligt bestånd av böcker för yngre och äldre förskolebarn. I småbarnshörnan finns böcker på 
vägglister och i tråg i de små barnens höjd. Sagohörnan med sin mjuka matta är en plats för läsning 
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och lugn lek. I barnavdelningens ena hörn finns ett bord där besökare kan äta matsäck, pyssla och 
spela spel. Fokus ligger på böcker i stället för leksaker och surfplattor, enligt besökares önskemål. För 
lite äldre barn finns en hörna med faktaböcker, kapitelböcker i olika genrer och sittkuddar på matta. 
Lättlästa böcker finns i en egen hylla. Inköpen hit har prioriterats. 

 
I Föräldrahyllan finns böcker om barn och föräldraskap, för vuxna, men också barnböcker i viktiga 
ämnen att prata om. I Äppelhyllan finns medier för och om barn och unga med funktionsvariation. 
Biblioteket har en språkhylla med barnböcker på 34 språk inklusive minoritetsspråken. Tvillingböcker, 
svensk bok och samma bok på annat språk, finns på 22 språk. Barn och vuxna lånar tvillingböcker för 
språkträning. 

 
Barn 
Biblioteket delar varje år ut en bokgåva till alla barn i kommunen som fyller två år. Samverkan finns 
mellan biblioteket och många olika aktörer kring den läsfrämjande barn- och ungverksamheten. 
Föräldragrupper bjuds in till biblioteket tillsammans med Studiefrämjandet, en del i 
föräldrautbildningen. Familjerna besöker biblioteket när barnen är 8 månader. Biblioteket förser 
väntrummen på familjecentralen Bönan och folktandvården med böcker, läsfrämjande väntrum. 

 
Språkslingan Dalarna är ett samverkansprojekt som Länsbibliotek Dalarna driver kring små barns 
språkutveckling. I nätverket ingår kommunala och regionala aktörer - barnhälsovård, bibliotek, 
förskolor och logopedi. Syftet är att med gemensamma krafter inspirera föräldrar och andra vuxna att 
med hjälp av böcker och läsning stärka barns språk. 

 
Litteraturprofileringen av förskolan är ett samarbete mellan biblioteket och Leksands förskolor kring 
böcker och läsning. Andra exempel på bibliotekets insatser för förskolan är: bokombud, temalådor, 
Minibio och Förskolornas Vårsalong, en utställning i Leksands kulturhus museum. Allas barnbarn, 
pensionärer som läser böcker i förskolorna, är ett samarbete med ABF och Skådebanan Dalarna. 

 
Bokfika är en gruppaktivitet kring böcker för barn 10-14 år. På biblioteket finns en gruppläsningsdepå 
med böcker för utlåning i grundskolan. Biblioteket tar emot barngrupper från förskolan och klassbesök 
från grundskolan, gymnasiet och folkhögskolorna. För de två friskolorna fungerar folkbiblioteket som 
huvudlåneställe, medan det för kommunala grundskolan är ett komplement till skolbiblioteken. Barn 
och unga i alla åldrar använder folkbiblioteket för lån av fritidsläsning. Biblioteket samverkar i 
kulturhuset kring lovaktiviteter för barn och unga, såsom barnteater, pyssel/workshops och Filmklubb. 

 
Ungdom och unga vuxna 
Vi har sedan hösten 2019 en ny avdelning för unga på biblioteket kallad ”Kaklet”. Här har vi samlat 
skönlitteratur, serieromaner, faktaböcker, poesi, engelsk litteratur, spel, HBTQIA+ och lättläst 
litteratur anpassat för målgruppen. Vi har skapat ”rum i rummet” med sköna fåtöljer, en soffa, 
sittpuffar och bord där man kan slappna av, läsa och umgås. Enligt ungdomarnas önskemål har vi 
installerat fler eluttag. Målet var att skapa en prestigelös mötesplats där unga vill vara, vilket har gett 
väldigt goda resultat. 

 
Vi har också startat programverksamhet för målgruppen 15-30 år, som rollspelskvällar i samarbete 
med lokal spelförening och Bokfika både ute på en av folkhögskolorna och på biblioteket. Samarbete 
kring programmen har gjorts och inletts med en rad olika aktörer som Svenska kyrkans 
ungdomsverksamhet, Västanviks folkhögskola, Leksands gymnasium och Leksands sparbank. 

 
Studenter 
Biblioteket har införskaffat nya och fler arbetsplatser för studenter och distansstudenter. Vi har börjat 
med informationskvällar och besök på folkhögskolor och utbildningsinstitutioner. Vi tar även emot 
klassbesök för visningar och personliga boktips. 
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Framtiden 
• fortsatt fokus på att förmedla läsglädje! 
• utveckla programverksamhet vidare för unga med litteraturen i centrum. 
• fördjupa samarbetet med andra aktörer. 
• modernisera barnavdelningens miljö enligt besökares önskemål. Vi satsar på skofritt och mjuk 

matta på golvet – både för trivsel och ljuddämpning. 
 

Särskilda tjänster och tillgänglighet 
 

Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig och relevant för alla. Behovet hos personer med olika 
former av läsnedsättningar och funktionsvariationer ska beaktas i hela verksamheten och biblioteket 
ska tillhandahålla medier anpassade för målgruppen genom inköp och inlån. Nya tekniker och metoder 
finns för de som inte kan ta sig till biblioteket. Anpassade medier kan exempelvis vara Storstilsböcker, 
Lättläst eller talböcker. 

 
”Boken kommer” är en service för personer som har svårt att komma till biblioteket på grund av 
långvarig sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Läsningen har stor betydelse för de 
”storläsare” som inte längre kan ta sig till biblioteket men som regelbundet lånar, reserverar och 
lämnar inköpsförslag. Tjänsten är tillgänglig för boende i samtliga kommundelar samt på våra 
särskilda boenden och innebär att man får medier direkt hem utan kostnad med hjälp av volontärer hos 
Röda korset. 

 
Myndigheten för tillgängliga medier tillhandahåller tjänster med e-böcker för personer med 
läsnedsättning. Vi skapar konton och handleder i egen nedladdning för läsning via digitala plattformar. 
För synskadade finns möjlighet att låna Daisyspelare med stor tydlig display. Ny teknik gör det 
möjligt att låna ut talböcker från webben på biblioteket direkt hem till läsarens spelare. 

 
Integration 
Biblioteket bidrar till och stödjer integrationsprocessen genom olika aktiviteter och tjänster. Allt ifrån 
enkla tjänster som att kunna scanna och kopiera viktiga dokument till att låna hem kurslitteratur och 
lästräningsböcker. Vi har ett grundbestånd av böcker på annat språk än svenska men vi lånar också in 
mångspråksdepositioner från Internationella biblioteket eller från något av de fem dalabibliotek med 
mångspråksansvar. 
Vi stödjer utbildning, fortbildning och språkutveckling genom att köpa och låna in kurslitteratur. Vi 
har ett brett utbud av media på ”Lär dig svenska” hyllan och ”Lär dig om Sverige” hyllan. 
Vi har körkortsböcker på flera språk. 
Vi tillhandahåller medier för personer med annan språkbakgrund än svenska och medier på de 
nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

 
Framtiden 

• köpa in kurslitteratur efter behov 
• nå ut med ny teknik som ”Talboken kommer” 

 
Studier och IT 

 
Biblioteket används dagligen av vuxenstuderande som söker litteratur och information till respektive 
kurs. Biblioteket köper delvis in och fjärrlånar i huvudsak stora mängder kurslitteratur samt erbjuder 
visningar för studenter. Det gör det möjligt för fler att studera och stanna kvar i kommunen. 
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Varje dag kommer äldre till biblioteket för att få hjälp med informationssökning samt hur man 
använder smarttelefoner och surfplattor. Besökarna ställer frågor om allt från hur en app och sociala 
medier fungerar till tekniska problem och uppdateringar. De har möjlighet att använda sig av tjänsten 
”Boka en bibliotekarie” som erbjuder IT-handledning till enskilda personer. Även regelbundna 
informationsträffar om surfplattor och sociala medier anordnas i samarbete med studieförbunden. 
Behovet är stort och verksamheten skulle behöva utökas. 

 
All Digital Week och eMedborgarveckan är årliga nationella arrangemang då vi erbjuder olika 
aktiviteter med fokus på IT och tillgänglighet. Det här är en viktig del i arbetet med att minska det 
digitala utanförskapet. Digital kompetens behövs idag för att ta del av många samhällsfunktioner och 
för att upprätthålla livskvaliteten. Det är en fråga om kunskap och inte en fråga om vilken generation 
man tillhör. 
Biblioteket har även genomfört en del uppgraderingar i form av nya datorer till utlån samt en ny 
kopiator för ökad säkerhet och tillgänglighet. För att kunna möta behoven krävs ständig fortbildning. 

 
Framtiden 

• se över möjligheten att uppgradera våra tekniska hjälpmedel 
• med hjälp av ny utrustning få så många som möjligt att ta steget in i den digitala världen 
• synliggöra det digitala under All Digital Week samt under eMedborgarveckan 

 
Skol- och gymnasiebiblioteken 

 
Alla grundskolorna i Leksands kommun har skolbibliotek som bemannas med 2,25 % tjänst. 
Gymnasiebiblioteket bemannas av en bibliotekarie på halvtid. Samtliga tjänster ligger under 
Utbildningssektorn. Skol- och gymnasiebiblioteken har samma biblioteksdatasystem som 
folkbiblioteken, vilket innebär att vi har en gemensam katalog. På så sätt är skol- och 
gymnasiebiblioteken en del av de dagliga rutinerna vad gäller utlån, inlån och reservation. 
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Bilaga 

Genomförda prioriteringar och ändringar Biblioteksplan 2017-2020: 
 

• Ungavdelningen Kaklet och tillhörande programverksamhet – Bokfika, cv-hjälp, 
rollspelskvällar, skrivfika, improvisationsteater, lajvforum 

 
• Utåtriktad uppsökande verksamhet för att nå nya målgrupper 

 
• Nya hyllor och avdelningar i Kaklet som Regnbågshylla, Ung fakta och Lättläst för unga samt 

serier, manga och engelsk skönlitteratur för unga 
 

• Ny avdelning för fantastik, SF och skräck – både för vuxna och unga 
 

• Litteraturprofileringen av förskolan 
 

• Språkslingan, läsfrämjande väntrum 
 

• Språkhyllan, fler språk, fler tvillingpaket 
 

• Förskolepedagogik, ny hylla i anslutning till barnavdelningen 
 

• ”Förskolornas Vårsalong” har vuxit till en Vårsalong gemensam för förskolan och 
grundskolan/Skapande skola, en utställning där barns och ungdomars konst tar plats i 
utställningshallen i Leksands kulturhus museum. 

 
• Lättläst språkcafé för språkträning 

 
• Bokcirklar 

 
• It-guide – internethjälp för seniorer 

 
• ”Högläsare Leksand och Rättvik” i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 
• Satsningar på studenter som ljudavskärmade studiebås med el/USB-uttag, låsbara skåp för 

väskor och datorer 
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Styrdokument: 
Bibliotekslagen (2013:801): 

 
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

 
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

 
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade 
till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet. 

 
7 § 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. 

 
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov 
och förutsättningar. 

 
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 

Länkar till styrdokument: 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html 
 

Barnkonventionen: 
file:///C:/Users/mbowes/Downloads/Unicef_Barnkonventionen_A5.pdf 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten 

 
Digital integritet och delaktighet: 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digital-integritet-och- 
delaktighet/1-av-10-kanner-sig-inte-delaktiga-i-det-digitala-samhallet/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56- 
Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAAEgKBofD_BwE 

 
    Tillgänglighetsguide: 

https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-politik/tillganglighet-mangfald-och-
jamstalldhet/tillganglighetsguide/  

 
Digitala samhällstjänster: 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digitala- 
samhallstjanster/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56- 
Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAEEgJ6dPD_BwE 

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digital-integritet-och-delaktighet/1-av-10-kanner-sig-inte-delaktiga-i-det-digitala-samhallet/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56-Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAAEgKBofD_BwE
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digital-integritet-och-delaktighet/1-av-10-kanner-sig-inte-delaktiga-i-det-digitala-samhallet/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56-Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAAEgKBofD_BwE
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digital-integritet-och-delaktighet/1-av-10-kanner-sig-inte-delaktiga-i-det-digitala-samhallet/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56-Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAAEgKBofD_BwE
https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-politik/tillganglighet-mangfald-och-jamstalldhet/tillganglighetsguide/
https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-politik/tillganglighet-mangfald-och-jamstalldhet/tillganglighetsguide/
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digitala-samhallstjanster/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56-Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAEEgJ6dPD_BwE
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digitala-samhallstjanster/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56-Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAEEgJ6dPD_BwE
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digitala-samhallstjanster/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56-Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAEEgJ6dPD_BwE
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