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Medieplan 2018-2022 
Medieplanen strukturerar upp och synliggör folkbibliotekets arbete med inköp, gallring och 
magasinering samt exponering av medier. Den är ett komplement till biblioteksplanen i vilken 
relationen mellan medier och olika låntagargruppper tydliggörs. 
 

Med en medieplan får vi: 
• Kunskap om användarnas behov 
• Bättre kännedom om beståndet 
• Ett underlag för budgetarbete 
• En effektivare mediehantering 
• Tydliga kriterier för inköp 
• Ett arbetsredskap för vårt dagliga arbete med medier – ett nytt sätt att arbeta 

 
I samband med medieplaneringen har vi tagit fram cirkulationstalen för alla avdelningar på 
folkbibliotek och filial för att se över våra bestånd. Utlåningsstatistiken visar tydligt på vilka 
avdelningar åtgärder behövs – komplettering av inköp, magasinering och gallring. Trender över tid 
blir tydliga och möjliga att förhålla sig till. Ett exempel på detta är den ökade utlåningen av e-böcker.  
Varje år görs en uppdatering av valda delar av medieplanen. 
 

Styrdokument (ansvar, uppdrag och verksamhet) 

• Bibliotekslag 
• Biblioteksplan 
• Riktlinjer för medieförsörjning i Dalasamverkan 

Vi förhåller oss på samma sätt till bibliotekslagen som i biblioteksplanen. Vi prioriterar samma 
grupper – barn/unga, personer med funktionsnedsättning och nysvenskar med svenska som 
andraspråk. Vi arbetar aktivt med att öka den digitala delaktigheten. Vi stödjer studerande i 
kommunen med framförallt studielitteratur. Här ryms också en omfattande fjärrlåneverksamhet.  
 

Organisation  
Folkbiblioteken i Leksand består av ett huvudbibliotek i Leksand och en filial i Insjön som är ett 
integrerat skolbibliotek. Alla grundskolorna i Leksands kommun har skolbibliotek, sammanlagt åtta. 
Vår biblioteksorganisation tillhör Avdelningen för Samhällsutveckling. Gymnasiebiblioteket och 
tjänsten som gymnasiebibliotekarie ligger under Lärande och Stöd. Vi delar bibliotekskatalog och alla 
media cirkulerar fritt förutom läromedel som hör till respektive skola. Skolbiblioteken tas inte upp i 
medieplanen då de är en integrerad del av skolans verksamhet med samma målsättning. 
Leksands bibliotek har öppet 52 timmar/vecka och Insjöns filial har öppet 14 timmar/vecka. 
 
I kommunen finns 15 640 invånare och av dessa har 1372 utländsk bakgrund. Av kommuninvånarna 
har 49 % gymnasial utbildning och 29 % eftergymnasial (SCB 2017).  
 

Mediebestånd 
Folkbiblioteken eftersträvar ett mediebestånd som är brett, tillförlitligt och aktuellt. Vi ska vara ett 
bibliotek som har både det som efterfrågas och bjuder våra besökare på det oväntade. Vår 
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bibliotekskatalog på nätet besöks av alltfler, 2016 hade vi 138 426 besökare och 2017 visade på 
141 051 besökare. Vi följer mediernas digitala utveckling. 
Huvudbibliotek och filial ses som en enhet som kompletterar varandra från inköp till gallring för att 
använda resurserna effektivt och ge låntagarna största möjliga utbud.  
Vårt gemensamma mediebestånd är 74 573. Vi lånar ut 103 513 medier/år (2017). Av dessa är 48 717 
medier för barn och unga (47 %). 
Vid genomgången av samtliga signum (visar var boken är placerad i bibliotekssystemet) redovisas 
genomgående nuläge och inköp samt åtgärd vid behov av förändring. I nuläge görs en 
beståndsanalys med utgångspunkt i utlåningsstatistiken. Inköp visar planeringen för fortsatta inköp. 
 

Inköp/Förvärvspolicy 
Vid våra inköpsmöten, 2 ggr månaden, används Btj:s lista med recensioner som utgångspunkt. Vi går 
samtidigt igenom de inköpsförslag som lämnats in, vi köper i stort sett allt. Nyutgiven svensk 
litteratur prioriteras. Litteratur som bedöms som mycket smal fjärrlånas in. Den som ger ett 
inköpsförslag får automatiskt boken reserverad till sig. Om biblioteket inte köper in boken erbjuds 
låntagaren ett fjärrlån.  
Varje fjärrlån som efterfrågas betraktas som ett inköpsförslag. En stor del av den litteratur som lånas 
in är studielitteratur. Biblioteket fjärrlånar främst böcker som vi anser endast kommer att efterfrågas 
vid enstaka tillfälle samt material som inte går att köpa. När en bok lånats in vid tre tillfällen köps den 
in vid nästa förfrågan. När det gäller fjärrlån samarbetar kommunerna inom länet och lånar av 
varandra. Litteratur som inte finns inom Dalarnas län lånas in från bibliotek över hela Sverige. 
Huvudbiblioteket ombesörjer inköp och fjärrlån för Insjöns filial. 
Vi ser inköpsmötena som en viktig del av bibliotekets läsfrämjande arbete där vi lägger grunden för 
vårt bestånd. Det innebär att vi tar oss tid att diskutera igenom varje inköp. 
 
Titlar som förväntas bli mycket efterfrågade köps i två exemplar. När det blir kö på en bok kortas 
lånetiden ner till fjorton dagar. Vid fem eller fler låntagare i kö köper vi ett exemplar till. Genom 
Kulturrådets statligt finansierade utskick med litteraturstödda titlar, 4 ggr/år, tillgodoses besökarnas 
önskemål vad gäller smalare litteratur. Kulturrådet förser oss med ca 700 titlar/år, både 
barn/ungdoms- och vuxenlitteratur. 
Kommunens aktuella avtal bestämmer vilka leverantörer vi vänder oss till vid inköp. I första hand 
köps utrustad media in till biblioteken. För att komplettera vårt bestånd med böcker som inte längre 
går att köpa vänder vi oss till antikvariat. Vid behov görs en mer detaljerad beskrivning av 
inköpspolicy för respektive medie. 
Biblioteket tackar ja till gåvor men gör bedömningen om dessa ska ingå i beståndet. 
 

Bestånd: barn- och ungdomsmedia/medier  
 
Inköpspolicy 
Vi tillmötesgår inköpsförslag från barn och ungdomar i möjligaste mån. Vi köper in så ”brett” som 
möjligt för att tillgodose olika smaker och behov. Inköpen görs också med tanke på genus, 
interkulturalitet och alla människors lika värde. Av populära titlar köper vi flera exemplar. 
Småbarnsböcker, bilderböcker och faktaböcker för barn köps alltid i biblioteksband när det finns. Vi 
köper endast ljudböcker där vi har den tryckta boken. 
Viktigt vid inköp med samverkan med föräldrar, förskola, skola, SFI och andra aktörer för att utveckla 
bibliotekets bestånd inom dessa områden. 
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Småbarnsböcker – barn 0-3 år 
Nuläge: Väldigt hög utlåning. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt.  
 
 
Bilderböcker – barn 2-8 år 
Nuläge: Mycket hög utlåning. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt.  
 
Kapitelböcker för barn 5-9 år, Hcf och för barn 9-12 år, Hcg 
Nuläge: Hög utlåning. Böcker som placerats efter genre: deckare, fantasy, hästar, sport och skräck – 
lånas mest. Här är utlåningen något större på Hcf än Hcg. Utlåning på ”vanlig” Hcf och Hcg är lika. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt.  
Åtgärd: Det ska vara luft i hyllorna och det är viktigt att böcker exponeras med framsidan utåt. 
 
Kapitelböcker för ungdomar 13-19 år – uHc/uHce, Hc/Hce – Unga vuxna 
Nuläge: Låg utlåning – uHc/uHce på vanlig hylla. Hög utlåning – genreindelade böcker/titlar som 
vampyrer, dystopier och ännu högre för fantasy och skräck.  
Inköp: Vi fortsätter köpa in samma mängd uHc/uHce för att ytterligare främja läsningen i 
åldersgruppen. Inom det genreindelade bokbeståndet fortsätter vi att köpa in i samma takt. 
Åtgärd: Vi ska göra en ny avdelning för ungdomar/unga vuxna 13-25 år, vilket innebär omflyttningar i 
stora delar av biblioteket under hösten 2018. 
 
Lättlästa böcker 
Nuläge: Mycket hög utlåning, både på Hcf och Hcg. Vi har under de senaste åren köpt in stora 
mängder lättlästa böcker, både börja läsa-böcker och böcker med lite mer text.  
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. Vi ska köpa fler böcker med lättläst fakta. 
 
Dikter, rim och ramsor 
Nuläge: Låg utlåning 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. 
 
Regnbågshyllan 
Nuläge: Hög utlåning på vissa titlar. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. 
Åtgärd: Hyllan flyttas till den nya ung-avdelningen, vilket förhoppningsvis ökar utlåningen. 
 
Serier 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Vi får en del serier från Kulturrådet. 
Inköp: Vi ska köpa in mer. 
Manga 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. 
Inköp: Vi tittar efter någon ny serie. Inköp vid efterfrågan. 
 
Ljudböcker 
Nuläge: Utlåningen minskar, ökar på sommaren.  
Inköp: Vi köper mindre.  
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Tidskrifter 
Nuläge: Låg utlåning. Vi prenumererar på fyra tidskrifter. Tidskrifterna läses på plats i biblioteket och 
lån av äldre nummer är möjligt, bäst går Bamse. 
Inköp: Vi fortsätter som tidigare, tar stor hänsyn till förslag på nya tidskrifter. 
 
Musik 
Nuläge: Låg utlåning. 
Inköp: Vi köper mindre. 
 
Film 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning, lånar framför allt ut filmer för yngre barn, men även familjefilmer. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. 
 
Föräldrahylla 
Nuläge: Hög utlåning för barn- och ungdomsmedier. Medelmåttlig utlåning för vuxenmedier. I 
Föräldrahyllan finns medier för allt som rör föräldraskap och familjeliv. Här ingår fem tidskrifter.  
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. Vi utvecklar och utökar hyllan ”Att tala med barnen om…”. 
 
Äppelhylla 
Nuläge: Hög utlåning. I Äppelhyllan finns medier för och om barn och unga med 
funktionsnedsättning. Här finns också medier för språkträning och anpassade medier som böcker 
med teckenstöd/TAKK, taktila böcker och böcker med punktskrift samt åskådningsmaterial såsom 
flanosagor och Big books. Låntagarnas behov av talböcker/DAISY tillgodoses genom egen 
nedladdning från Legimus. 
Inköp: Inköpen styrs av de behov som finns. Just nu är efterfrågan på språkträningsböcker stor. 
 
Temalådor 
Nuläge: Hög utlåning. Biblioteket har ett stort antal temalådor för utlåning i förskolan. Lådorna 
innehåller böcker i olika teman, t ex vänskap, barn i världen eller börja skolan. Temalådorna har två 
syften, böckerna används i förskolan eller lånas hem av barn och föräldrar. 
Inköp: Nya lådor planeras i samarbete med bokombuden i förskolan. Inga planerade inköp just nu. 
Åtgärd: Eventuellt måste böckerna i några av de äldsta lådorna bytas ut.  
 
Mångspråk 
Nuläge: Medelmåttlig – hög utlåning. Biblioteket har barn- och ungdomsböcker på 31 olika språk, 
störst bestånd på engelska och arabiska. Vi har mest bilderböcker/böcker med enklare text, men 
behov finns också av kapitelböcker. Tvillingböcker finns på 20 språk, en tvillingbok består av samma 
titel på svenska + ett annat språk. Används främst för språkträning.  
Inköp: Vi köper eller lånar in på deposition vid efterfrågan. Efterfrågan på tvillingböcker är stor, vi 
köper in.  
 
Gruppläsning 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Biblioteket har en gruppläsningsdepå med böcker för utlåning i 
grundskolan. Böckerna är inköpta av folk- och skolbibliotek gemensamt. Böckerna finns i fem 
exemplar, vissa titlar i klassuppsättning. 
Inköp: Sker i samråd med skolbibliotekarierna som i sin tur samverkar med pedagogerna.  
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Facklitteratur 
Mest lånas de böcker som placerats i Lätta fakta, Dinosaurier, Åka m fl som är placerade i anslutning 
till bilderböckerna. 
 
uA (Bok- och biblioteksväsen) 
Nuläge: Ingen utlåning. 
Inköp: Vi köper in vid behov. 
uB (Allmänt och blandat) 
Nuläge: Hög utlåning uBb(x) (=Guinness rekordbok), medelmåttlig uBb. 
Inköp: Vi köper nytt på de avdelningar som lånas. 
uC (Religion) 
Nuläge: Medelmåttig utlåning uCa, uCmd och något sämre uCm. Väldigt gammalt bestånd. 
Inköp: Vi köper nytt på de avdelningar som lånas. 
Åtgärd: Gallra. 
uD (Filosofi och psykologi) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Gammalt bestånd. 
Inköp: Vi köper nytt uDj, uDod, uDofa. 
Åtgärd: Gallra. 
uF (Språkvetenskap) 
Nuläge: Hög utlåning på tvillingböcker på arabiska, somaliska och spanska. 
Inköp: Vi fortsätter köpa på de språk som lånas samt om något nytt språk efterfrågas. 
uG (Litteraturvetenskap) 
Nuläge: Låg utlåning. 
Inköp: Vid efterfrågan. 
Åtgärd: Gallra. 
uI (Konst, musik, teater, film och fotokonst) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Hög utlåning uIg.  
Inköp: Vi fortsätter köpa böcker om hur man lär sig teckna. 
uJ (Arkeologi) 
Nuläge: Medelmåttlig – hög utlåning, särskilt böcker om vikingar. 
Inköp: Vi köper mer. 
uK (Historia) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Hög utlåning - uK, uK.3, uK.54, uKc.5. 
Inköp: Vi köper nytt på de avdelningar som lånas. 
uL (Biografi med genealogi) 
Nuläge: Medelmåttlig – hög utlåning, framför allt andra världskriget, mångfald samt aktuella titlar. 
Inköp: Vi köper nytt på de avdelningar som lånas. 
Åtgärd: Gallra. 
uM (Etnografi, socialantropologi och etnologi) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Gammalt bestånd. 
Inköp: Vi köper när det kommer nya böcker. 
Åtgärd: Gallra. 
uN (Geografi och lokalhistoria) 
Nuläge: Låg utlåning, reseguider inom Europa lånas samt Thailand och Japan. 
Inköp: Vi fortsätter köpa reseguider och köper om det kommer något nytt om Sverige. 
uO (Samhälls- och rättsvetenskap) 
Nuläge: Låg utlåning. 
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Inköp: Vi köper när det kommer något av intresse. 
uP (Teknik, industri och kommunikationer) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Gammalt bestånd uPb, uPc, uPi, uP.09. 
Inköp: Vi förnyar beståndet på dessa avdelningar, samt på uPr, uPra. 
uQ (Ekonomi och näringsväsen) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. 
Inköp: Vi bevakar och köper uQcca, uQcah, uQccb, uQcd, uQdf, uQdfn, uQgb. 
uR (Idrott, lek och spel)  
Nuläge: Medelmåttlig till hög utlåning. Relativt stor efterfrågan på Minecraftböcker. 
Inköp: Vi köper mer uRbb, uRbc, uRbg, uRd. 
uS (Militärväsen) 
Nuläge: Låg utlåning, få titlar, av dessa lånas uS mest. 
Inköp: Vi köper mer uS, uSe, uSv. 
uT (Matematik) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Gammalt bestånd. 
Inköp: Vi fortsätter att köpa i samma takt med fokus på förskoleåldern. 
Åtgärd: Gallra vid inköp. 
 
 
uU (Naturvetenskap) 
Nuläge: Hög utlåning – uUa, uUb, uUc, uUd, uUfhe, uUg, uUgf(x), uUgi, uUhc. Till viss del föråldrat 
bestånd. 
Inköp: Vi köper särskilt uUd, uUfhe, uUgi, samt djurböcker uUg med underavdelningar. 
Åtgärd: Gallra. 
uV (Medicin) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning, vissa titlar lånas mycket.  
Inköp: Vi köper mer uVeba, uVen, uVlad. 
uX (Musikalier) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Hög utlåning på musikböcker med ljudspelare. 
Inköp: Vi fortsätter att köpa i samma takt. 
 

Insjöns filial – barn och ungdom 
 
Nuläge: Småbarnsböcker och bilderböcker – medelmåttlig till hög utlåning. 
Kapitelböcker på ”vanlig” hylla: Hcf medelmåttlig utlåning, Hcg låg utlåning, uHc/uHce ännu lägre 
utlåning. 
Kapitelböcker som genreindelats: deckare, fantasy, häst, sport, skräck – nästan medelmåttlig 
utlåning. 
Inköp: Vi fortsätter köpa småbarnsböcker och bilderböcker samt fantasy och julböcker i samma takt. 
Åtgärd: Gallra. 
 
Facklitteratur 
Nuläge: Låg utlåning. Medelmåttlig utlåning uQ, uRd. Hög utlåning Äppelhylla – både barn- och 
vuxenmedier.  
Inköp: Vi fortsätter köpa av uP, uQ, uU, samt uA, uR och uX i samma takt.   
Åtgärd: Gallra. 
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Bestånd: vuxenmedia/medier 
 
Inköpspolicy  
Biblioteket ska erbjuda ett brett utbud av nyutgiven och äldre skönlitteratur. All nyutgiven svensk 
skönlitteratur köps in vid förfrågan. Som regel köps nyöversatta klassiker in. Däremot köper 
biblioteket inte in långa serier, framförallt för att det blir allt svårare att ersätta förlorade exemplar 
men också på grund av platsbrist.  
 
Antologier – Hc(s)/Hce(s) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. 
Inköp: Vi köper lite i förhållande till utlåning, vi ska köpa mer. 
 
Dikter – Hc/Hce.03 
Nuläge: Mycket låg utlåning. 
Inköp: Köper endast på inköpsförslag, får en del genom Statens Kulturråd. 
Åtgärd: Gallra öppen hylla och magasin. 
 
Dramatik – Hc/Hce.02 
Nuläge: Mycket låg utlåning. 
Inköp: Köper endast på inköpsförslag, får en del genom Statens Kulturråd. 
Åtgärd. Gallra öppen hylla och magasin. 
 
Noveller 
Nuläge: Hög utlåning, läsandet ökar. 
Inköp: Vi köper mer. 
 
Pocket 
Nuläge: Vi har nyligen gjort en pockethylla/vagn. 
Inköp: Vi köper lite, får mycket som gåva. 
Åtgärd: Vi utvärderar hur mycket det lånas vid nästa genomgång av medieplanen. 
 
Romaner – Hc/Hce  
Nuläge: Hög utlåning – Hc, medelmåttlig utlåning - Hce.  
Inköp: Vi fortsätter att köpa i samma takt.  
 
Deckare  
Nuläge: Hög utlåning. Vårt bestånd växer, mycket stor efterfrågan. 
Inköp: Vi fortsätter att köpa i samma takt. 
Åtgärd: Vi flyttar en del facklitteratur och frigör plats så att deckarna får breda ut sig ytterligare. 
 
Fantasy 
Nuläge: Låg utlåning. Föråldrat bestånd. 
Inköp: Vi har minskat våra inköp under en längre tid. 
Åtgärd: Gallra. I samband med satsningen på ung-avdelningen köper vi in nytt för att se om vi kan 
öka intresset i åldersgruppen, kan även fungera som en ingång till annan vuxenlitteratur. 

Science fiction 
Nuläge: Låg utlåning. Föråldrat bestånd. 
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Inköp: Vi har minskat våra inköp under en längre tid. 
Åtgärd: Gallra och eventuellt magasinera. I samband med satsningen på ung-avdelningen köper vi in 
nytt för att se om vi kan öka intresset i åldersgruppen, kan även fungera som en ingång till annan 
vuxenlitteratur. 
 
Skräck 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Något föråldrat bestånd. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. 
Åtgärd: Gallra och eventuellt magasinera. I samband med satsningen på ung-avdelningen köper vi in 
nytt för att se om vi kan öka intresset i åldersgruppen, kan även fungera som en ingång till annan 
vuxenlitteratur. 
 
Serier 
Nuläge: Låg utlåning. 
Inköp: Vi har under en lång period köpt mindre, får en del från Kulturrådet.  
Åtgärd: Vi ska köpa in mer och skylta en period. Hyllan flyttas till den nya ung-avdelningen, vilket 
förhoppningsvis ökar utlåningen. 
 
Insjöns filial - vuxen 
Romaner/deckare 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning Hc/Hce, deckare lånas något mer. Hög utlåning skräck. Hci – gammalt 
bestånd, alla böcker är äldre än tio år. 
Inköp: Fortsätter köpa deckare som tidigare. Vi köper mer skräck!  
Åtgärd: Gallra. 
 
Facklitteratur  
 
Inköpspolicy 
Bibliotekets uppgift är att tillhandahålla ett bestånd av grundläggande litteratur inom alla 
ämnesområden. Utöver detta köper vi en relativt stor mängd kurslitteratur då det efterfrågas av våra 
studenter. För att hålla ett aktuellt bestånd byter vi kontinuerligt ut gamla upplagor av 
studentlitteratur som har hög utlåning. All facklitteratur köps in på svenska, undantagsvis engelska 
då det inte lånas. Omfånget på respektive avdelning blir ett resultat av efterfrågan och insatser för 
prioriterade grupper. Läroböcker köps främst in av skolbiblioteken och gymnasiebiblioteket. 
Avhandlingar fjärrlånas. Referenslitteratur finns endast inom Dalasamlingen och lexikon på olika 
språk. I övrigt är det som tillhörde referensbiblioteket utställt på respektive hylla. Vi gallrar och 
magasinerar regelbundet. 
 
A (Bok- och biblioteksväsen) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Böcker om att skriva uppsats lånas mest. 
Inköp: Vi köper regelbundet in nya upplagor. 
B (Allmänt och blandat)  
Nuläge: Hög utlåning – Be, Bl. Föråldrat bestånd. 
Inköp: Vi köper mer. 
Åtgärd: Gallra magasin och öppen hylla. 
C (Religion) 
Nuläge: Hög utlåning C, Ci, Cm med underavdelningar. 
Inköp: Vi köper mer på de områden som lånas. 
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D (Filosofi och psykologi) 
Nuläge: Hög utlåning Dd, Do med underavdelningar. 
Inköp: Vi fortsätter att köpa i samma takt. 
E (Uppfostran och undervisning) 
Nuläge: Medelmåttlig – hög utlåning. Till största delen studielitteratur. 
Inköp: Vi fortsätter att köpa i samma takt, förnyar upplagor vid behov. 
F (Språkvetenskap) 
Nuläge: Hög utlåning Fe, He. Lexikon finns både till utlån och referens på samma språk. Vårt intryck 
är att unga vuxna gärna läser på engelska. 
Inköp: Vi köper mer inom de områden som lånas samt nya lexikon och körkortsböcker vid behov.  
G (Litteraturvetenskap) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Mest lånas kurslitteratur. 
Inköp: Vi fortsätter att köpa i samma takt. 
I (Konst, musik, teater, film och fotokonst) 
Nuläge: Låg utlåning. Ett signum med en stor del folianter som läses på plats.  
Inköp: Vi bevakar samtliga signum. 
Åtgärd: Gallra och eventuellt magasinera. 
J (Arkeologi) 
Nuläge: Låg utlåning. Medelmåttlig utlåning Jc. Liten utgivning. 
Inköp: Vi köper nya populärvetenskapligt verk, annars finns litteratur i magasinet. 
K (Historia) 
Nuläge: Låg utlåning. Medelmåttlig – hög utlåning Kc.5, K.55, Kqa. 
Inköp: Vi bevakar samtliga signum. 
Åtgärd: Gallra. 
L (Biografi med genealogi) 
Nuläge: Hög utlåning Ld. Låg - medelmåttlig utlåning på biografier. 
Inköp: Vi fortsätter köpa litteratur om släktforskning i samma takt. Biografier köps främst på 
inköpsförslag. 
Åtgärd: Gallra magasin och öppen hylla. 
M (Etnografi, socialantropologi och etnologi) 
Nuläge: Låg utlåning. Medelmåttlig utlåning – litteratur om samer. 
Inköp: Vi köper mindre. 
N (Geografi och lokalhistoria) 
Nuläge: Hög utlåning – aktuella reseguider efterfrågas alltid. Medelmåttlig utlåning – 
geografihistoria. 
Inköp: Biblioteket förnyar beståndet för aktuella resmål vart tredje till femte år. Vi köper in 
reseguider för ”nya” resmål vid behov.  
Åtgärd: Kontinuerlig gallring av reseguider. 
O (Samhälls- och rättsvetenskap) 
Nuläge: Medelmåttlig – hög utlåning på O – a, b, c, d, e, p. Mest lånas studielitteratur inom området 
enkäter/intervjuer. Sveriges rikes lag ska finnas på biblioteket. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. Ny Sveriges rikes lag köps vartannat år, äldre upplagor lånas 
ut. 
P (Teknik, industri och kommunikationer) 
Nuläge: Hög utlåning körkortsböcker, transporter och kommunikation samt inom dataområdet.  
Inköp: Vi gör en extra satsning på Pra – Prt, Ps. Vi bevakar Pj, Pk, Ppb, Pu. 
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Pra: Aktuell körkortsbok för bil köps in varje år, Mc-boken köps vartannat år och för att 
ta körkort för utökad behörighet samt tung trafik vid behov. Behövs körkortsbok för 
att ta taxi-kort lånas den in på fjärrlån – efterfrågas mycket sällan.  

Q (Ekonomi och näringsväsen) 
Nuläge: Hög utlåning. 
Inköp: Vi köper mer.  

Qdfd 
Nuläge: Låg utlåning. Vi har hästböckerna för vuxna placerade på barn- och 
ungdomsavdelningen. 
Inköp: Vi har köpt en del nya hästböcker, skyltat, men utlåningen har inte ökat. 
Åtgärd: Inköp vid efterfrågan. 
Qe  
Nuläge: Hög utlåning. Föreningen Leksands kulturväxter har ”Låna frö på bibblan” med 
ett antal träffar på år, vilket ytterligare ökar intresset. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. 
Qj  
Nuläge: Låg utlåning. Det finns en aktiv frimärksklubb i kommunen som ordnar med 
Frimärkets dag varje år.  
Inköp: Svenska och nordiska frimärkskataloger köps in vart tredje år, Stanley Gibbons 
vart femte.  

R (Idrott, lek och spel) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. Hög utlåning Ra, Rba. 
Inköp: Vi köper mer Ra, Rba. 

Rbe 
Nuläge: Låg utlåning. Vi har böckerna för vuxna med ridsport på barn- och 
ungdomsavdelningen. 
Inköp: Har köpt en del nya hästböcker, skyltat, men utlåningen har inte ökat. 
Åtgärd: Inköp vid efterfrågan. 

S (Militärväsen) 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt, även böcker på engelska – liten utgivning på svenska. 
T (Matematik) 
Nuläge: Hög utlåning. 
Inköp: Vi köper mer. Punktinsats – vi köper Matematik 5000. 
 
U (Naturvetenskap) 
Nuläge: Låg utlåning. Medelmåttlig utlåning Uea, Ueb, Uf(x). 
Inköp: Vi ska köpa nya Botanikböcker, bevaka litteratur om klimatfrågan. 
V (Medicin) 
Nuläge: Hög utlåning, mest kurslitteratur som lånas. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt, bevakar särskilt Vndp. 
X (Musikalier) 
Nuläge: Låg utlåning. Måttlig utlåning visböcker. 
Inköp: Vi ska köpa mer. 
Åtgärd: Vi köper nytt, med förhoppning om ökad utlåning. 
 
Julhylla 
Nuläge: Hög utlåning. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. 
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Regnbågshylla 
Nuläge: Låg utlåning, förutom enstaka titlar. 
Inköp: Vi köper mindre, får en del genom Kulturrådet. 
Åtgärd: Hyllan flyttas till den nya ung-avdelningen, vilket förhoppningsvis ökar utlåningen. 
 
Äventyrshylla 
Nuläge: En ”ny” hylla med både skön- och facklitteratur. Äventyrsböcker finns på många signum och 
dessa har vi nu samlat på en hylla, vilket förhoppningsvis underlättar för låntagarna. 
Åtgärd: Vi utvärderar hur mycket det lånas vid nästa genomgång av medieplanen. 
 
Insjöns filial – vuxen 
Facklitteratur 
Nuläge: Låg utlåning, beståndet är föråldrat. Medelmåttlig utlåning Föräldrahylla och D. 
Inköp: Ska ses över och köpas in nytt. 
Åtgärd: Gallra, ex Dala 2-4. På Dala 1 ska det vara max 2 ex kvar av varje titel. 
 
Ljudböcker på CD och Mp3 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning, högre på skönlitteratur och deckare än inom facklitteratur. Vi köper i 
första hand in böcker på Mp3. Utgivningen har minskat sedan en tid och nu börjar också efterfrågan 
gå ner. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. Vi köper i första hand böcker på Mp3 som vi har som bok. 
 
E-böcker och ljudböcker 
Nuläge: Biblioteket har ett avtal med Elib och via vår hemsida har låntagarna gratis tillgång till e-
böcker/ljudböcker dygnet runt. Det finns stora möjligheter att påverka beståndet men tid saknas. Det 
lånas alltfler e-böcker/ljudböcker med nya Biblioappen. Anslaget som är fördelat veckovis räcker inte 
hela veckan trots att man bara får låna en e-bok/vecka. 
Inköp: 10 % av vårt medieanslag avsätts till e-böcker/ljudböcker. Biblioteket har valt att tillhandahålla 
e-böcker/ljudböcker som kostar max 20 kr/bok.  
Åtgärd: Vi har sökt utökat medieanslag.  
 
Lokal litteratur - Dalasamlingen 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning Dala 1 och 2. Låg utlåning Dala 3 och 4. Varje titel finns både till utlån 
och referens på Dala 1, litteratur om Leksand ska alltid finnas tillgängligt för våra besökare.  
Inköp: Vi köper in all litteratur om Leksand med omnejd i minst två exemplar. Övrig litteratur om 
Dalarna köps på inköpsförslag. 
Åtgärd: Översyn och gallring. 
 
Släktforskning 
Nuläge: Hög utlåning Ld. På biblioteket har vi en bokningsbar dator för släktforskning. Det finns 
abonnemang på Arkiv digital samt Sveriges dödbok och Sveriges befolkning 1970, 1980 och 1990 på 
CD i datorn. SVAR är gratis.  
Inköp: Vi fortsätter att köpa i samma takt som tidigare. 
 
Kurslitteratur 
Nuläge: Hög utlåning inom alla områden. Det är många som studerar på distans i kommunen. 
Biblioteket tillhandahåller ett basbestånd av efterfrågad kurslitteratur.  
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Inköp: Vi köper litteratur på högskolenivå som bedöms vara av allmänt intresse och används i flera 
kurser; nya upplagor vid behov. När vi lånat en kursbok tre gånger köper vi den. Om flera studenter 
läser samma utbildning på distans köper vi kurslitteraturen omgående. 
 
Tidningar och tidskrifter 
Tidskrifterna ska spegla en bred utgivning och många olika intressen. Både tidskrifter och tidningar 
erbjuds digitalt via bibliotekets prenumeration på Press Reader. Då Press Reader innehåller tidningar 
och tidskrifter på många språk är det också en viktig service till våra låntagare med annat modersmål 
än svenska. 
Nuläge: Huvudbiblioteket prenumererar på 96 olika tidskrifter. Filialen har 24 prenumerationer. Hb 
har 32 gratisprenumerationer på tidningar och tidskrifter och filialen 8. I tidningshörnan har vi 9 
dagstidningar. Alla tidskrifter, utom det senaste numret, kan lånas hem. Läses mest på plats. 
Inköp: Vi har tidskriftsmöte i slutet på året då prenumerationerna ska förnyas. Vi byter tidskrifter när 
vi märker att de inte läses/lånas och diskuterar förslag på andra tidskrifter som lämnats in under året.  
 
Film 
Nuläge: Låg utlåning. Vi vill vara ett alternativ för dem som inte har tillgång till strömmande film 
samtidigt som vi vill nå nya grupper. Biblioteket är det enda stället i Leksands kommun där man kan 
hyra film.  
Inköp: Vi köper in färre filmer totalt men inte för barn/ungdom och familjefilm. 
Åtgärd: Vi undersöker andra möjligheter att ge våra låntagare tillgång till film. 
  
Musik 
Nuläge: Låg utlåning. 
Inköp: Vi köper inget nytt men behåller tillsvidare det vi har. 
Åtgärd: Vi kommer att ställa ut musikCD med lokal anknytning vid Dalasamlingen. I övrigt gallras 
enligt tusendagarsregeln. Vi undersöker andra möjligheter att ge våra låntagare tillgång till musik. 
 
Datorer/Publika datorer/Ipads 
Nuläge: Vi har sex datorer för vuxna och en dator för barn och ungdomar, inloggning med lånekort. 
Det finns en Ipad till utlån och två Ipads på barn/ungdomsavdelningen. Leksands kommun erbjuder 
fri tillgång till WiFi. På Insjöns filial finns en dator att låna. 
 
Bestånd med andra språk 
Vi köper in medier på olika språk utifrån vilka språkgrupper som är aktuella i kommunen. Beståndet 
är baserat på efterfrågan.  
Skolspråken 
Nuläge: Låg – medelmåttlig utlåning. Hit räknas engelska, franska, tyska och spanska. Engelska har 
det största beståndet av böcker. Lättlästa böcker på franska och spanska efterfrågas och har hög 
utlåning.  
Inköp: Vi köper in eller fjärrlånar på efterfrågan. Vi får en del böcker i gåva på olika språk.  
Åtgärd: Vi ska köpa mer lättlästa böcker på franska och spanska. 
 
Europeiska och utomeuropeiska språk 
Nuläge: Mycket hög utlåning körkortsböcker. I övrigt varierar efterfrågan, enstaka lån och 
depositioner beställs regelbundet. Länsbiblioteket har en mångspråkig medieförsörjningsplan och 
beställningar görs även från Internationella biblioteket. Arabiska är mest efterfrågat. 
Inköp: Vi köper in körkortsböcker, får lite böcker genom Statens Kulturråd. 
 
Minoritetsspråk 
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Nuläge: Låg utlåning. Hit hör finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska. Vi har ett mycket litet 
bestånd på jiddisch, meänkieli och romani – främst barnböcker. På finska finns det ett grundbestånd. 
 
Bestånd för låntagare med särskilda behov 
Boken kommer 
Biblioteket erbjuder tjänsten Boken kommer till alla låntagare som inte kan ta sig hit. Till Boken 
kommer-låntagarna plockar vi ihop ett antal titlar på olika media. Var fjärde vecka kör Röda korset ut 
böckerna/medierna till låntagarna. 
 
Talböcker 
Nuläge: Hög utlåning. Ett grundbestånd finns för att synliggöra talböcker. Vi har DAISY-spelare för 
utlån. En grupp talbokslåntagare laddar själva ner de böcker som önskas via MTM:s webbplats. 
Användaren registreras hos MTM av behörig bibliotekspersonal.  
Inköp: Vi producerar själva. Talboksbeståndet är till stor del användarstyrt – ex bränner vi fler 
exemplar av samma titel vid förfrågan. Vi skickar hem vid behov. 
 
Storstilsböcker 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning, används även i tjänsten Boken kommer.  
Inköp: Vi köper in i princip allt som ges ut då utgivningen är liten.  
 
Lättlästa böcker  
Nuläge: Medelmåttlig – hög utlåning, mest lånas Lättläst nivå 1. Används framför allt för lästräning av 
låntagare med annat modersmål än svenska. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. Vi köper in enligt samma kriterier som övrig media. 
Lättlästa böcker – FUNKIS 
Nuläge: Ingen utlåning. 
Inköp: Vi köper inget. 
Åtgärd: Vi tar bort FUNKIS-hyllan. 
 
Äppelhylla 
Nuläge: Medelmåttlig utlåning. 
Inköp: Vi fortsätter köpa i samma takt. 
 
Magasinering och gallring 
I magasinet har vi böcker som inte lånats från öppen hylla på tre år men bedöms som intressanta i ett 
längre perspektiv och lånas då och då – kulturhistoria, blivande nobelpristagare, klassiker, delar i 
serier. Vi behåller allt ”svenskt” på följande signum – G, I, K, L, M och N. Vårt bevarandeuppdrag 
omfattar endast lokal historia. 
Dubbletter av skönlitteratur och deckare sparas i ett dubblettmagasin och kan användas för att byta 
ut slitna exemplar på hyllan eller lånas ut vid behov.  
Vid varje gallringstillfälle tar vi ut statistik över cirkulationstalen och går igenom dessa. 
 
 
 
Gallringskriterier: 

• Föråldrat eller missvisande innehåll 
• Sliten/trasig/smutsig 
• Nyare bok/upplaga finns i beståndet 
• Inga utlån på tre år – öppen hylla 
• Få eller inga utlån på tio år – magasin  
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Böcker som inte sätts i magasinet gallras, i princip, ska vi gallra lika mycket som vi köper. Vi har 
försäljning av gallrade böcker med jämna mellanrum. Tidskrifter gallras i början av varje år och säljs 
under sportlovet. Tidningar gallras varannan månad. 
 
Exponering och marknadsföring 
Biblioteket har en skyltgrupp som träffas 2 ggr/år och planerar skyltningen av skyltfönster och 
ovalen. Alla hjälps åt med skyltningen inför sommaren och när julböckerna ska fram. I skyltfönstret 
vid dagstidningarna skyltas främst litteratur som är relevant i förhållande till pågående utställningar i 
muséet. 
 
Framtiden 
Vi fortsätter att fokusera på bibliotekets viktigaste uppgift – det läsfrämjande arbetet och att vara en 
demokratisk, kulturell mötesplats för alla invånare i Leksand. Vi hoppas och tror att den nya ung-
avdelningen gör att vi lockar fler i åldersgruppen 13-25 år. Vi skulle behöva ett rum där vi kan ta 
emot barngrupper, erbjuda studenterna ett tyst läsrum/grupprum och ha möten – ett förslag är att 
bygga in vår balkong. 
Vi skulle vilja att Insjöns filial blir mer tillgänglig för alla – kanske kan vi ha en lokal i området kring 
Hjultorget. 
Alla folkbibliotek i Dalarna kommer att gå ihop i ett samarbete och bilda Dalarnas bibliotek. Detta är 
under arbete och ska ske under 2021. Det finns flera regioner som har gjort detta ex. Hälsingland-
Gävleborg (HelGe-biblioteken), Värmland och Västerbotten. 
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