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Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020
– utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland
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Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 anger bibliotekens roll för att förverkliga 
visionen Halland – Bästa livsplatsen. Ett framgångsrikt bibliotekslandskap bidrar till 
detta genom att:

•	 Ge	hallänningar	och	besökare	tillgång	till	information,	medier	och	kultur.

•	 Skapa	möten	med	berättelser,	människor	och	bibliotekspersonal.

•	 Underlätta	för	den	som	vill	bilda	sig,	på	egen	hand	eller	genom	studier.

Biblioteken	i	regionen	har	olika	huvudmän;	kommuner,	landstinget,	regionen	och	
staten.	Biblioteksstrategin	identifierar	områden	där	samverkan	mellan	biblioteken	i	
Halland	kan	utvecklas	för	att	erbjuda	hallänningen	god	tillgång	till	information,	kultur	
samt	platser	för	möten	och	samhällsengagemang.	Utgångspunkt	är	Halland – bästa 
livsplatsen	(Regional	utvecklingsstrategi	2005-2020).		

Regionbibliotek	Halland	har	haft	i	uppdrag	att	ta	fram	ett	förslag	till	biblioteksstrategi.	
Förslaget	har	sedan	utvecklats	tillsammans	med	företrädare	för	kommunerna,	Lands-
tinget	Halland,	Högskolan	i	Halmstad	samt	Region	Halland.	Biblioteksstrategi	för	
Halland	2010-2020	antogs	av	regionfullmäktige	25	november	2009.	Regionfullmäktige	
rekommenderar	kommunerna	och	Landstinget	Halland	att	utifrån	sina	förutsättningar	
och	behov	arbeta	efter	biblioteksstrategins	intentioner.	

Halland,	december	2009

Göran	Karlsson
Regionstyrelsens ordförande

Förord
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Biblioteksstrategi för Halland 

I	Halland	är	det	nära	till	allt,	affärer,	service	och	kultur.	Idéer	blir	till	företag	genom	att	
en	mångfald	av	kunskap	och	erfarenheter	skapar	kreativa	miljöer.		Den	goda	utvecklingen	
skapas	i	samspel	med	andra,	i	ett	starkt	utvecklingsstråk,	nära	kontinenten	och	med	bas	i	
ett	gott	samarbetsklimat	i	regionen.	Detta	är	sammantaget	visionen	om	Halland – Bästa 
livsplatsen	(Regional	utvecklingsstrategi	2005-2020,	Region	Halland).	Ett	framgångsrikt	
”bibliotekslandskap”	är	en	viktig	del	av	visionens	förverkligande.	

Bibliotekens	roll	i	samhället	förändras	kontinuerligt.	Människors	sätt	att	använda	infor-
mation,	kunskap	och	kultur	förändras,	samtidigt	som	mediesamhället	och	tekniken	för	
produktion	och	distribution	utvecklas.	Det	skapar	nya	möjligheter	men	också	utmaningar	
för	biblioteken.		Bibliotekens	funktioner	att	samla,	ordna	och	tillgängliggöra	litteratur	och	
medier	för	glädje	och	nytta	till	alla	spelar	en	särskild	roll	i	samhället.	Biblioteken	erbjuder	
snabb,	kvalificerad	och	tillförlitlig	information	för	studier,	forskning,	yrkesverksamhet	samt	
företagande.	Biblioteken	erbjuder	medier	och	platser	för	ett	rikt	kulturliv,	läslust	och	upple-
velser	samt	för	deltagande	i	ett	demokratiskt	samhälle.	Biblioteken	är	sociala	mötesplatser	
med	ett	neutralt	och	öppet	förhållningssätt.		

Biblioteksverksamheten	utmanas	att	ständigt	utveckla	sina	uttryck	och	former	vad	gäller	
medierna,	det	fysiska	och	digitala	rummet	samt	kompetensen	att	tillgängliggöra	tjänster	
och	utbud.	

Biblioteken	i	Halland	bildar	en	regional	helhet	och	bidrar	i	samverkan	till	att	göra	Halland	
till	bästa	livsplatsen.	Den	regionala	biblioteksstrategin	identifierar	områden	där	samverkan	

Biblioteken i Halland bildar en 
regional helhet och bidrar 
i samverkan till att göra 

Halland till bästa livsplatsen. 
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mellan	biblioteken	i	Halland	kan	utvecklas	för	att	kunna	erbjuda	hallänningen	god	tillgång	
till	information,	kultur	samt	platser	för	möten	och	samhällsengagemang:

•	 Biblioteksservice	för	alla

•	 Profilerade	mötesplatser	

•	 Livslångt	lärande

•	 Delaktighet	och	skapande

•	 Digitala	bibliotek

•	 Allas	kompetenser	som	resurs	

HUvUdmän ocH Uppdrag

Folkbiblioteken
Folkbiblioteken	fungerar	som	mötesplatser,	både	formellt	och	informellt.	Uppdraget	är	att	
tillgängliggöra	litteratur,	medier	och	information,	att	arbeta	med	lässtimulans	och	stöd	för	
informationssökning.	Dessutom	arbetar	man	med	kulturprogram,	aktiviteter	och	upp-
sökande	verksamhet,	ofta	i	samarbete	med	andra	aktörer.	Målgrupp	är	allmänheten	med	
särskild	uppmärksamhet	på	prioriterade	grupper.		Huvudmän	är	kommunerna.	

Utbildningsbiblioteken 
Utbildningsbibliotekens	huvuduppdrag	är	att	höja	kvaliteten	på	forskning	och	lärande.	
Användargrupper	är	studerande	och	lärare,	samt	för	högskolebiblioteken	även	forskare	och	
allmänhet.	Huvudmän	för	grundskolans	och	gymnasieskolans	bibliotek	är	kommunerna.	
För	universitets-	och	högskolebiblioteken	är	staten	huvudman.	Huvudman	för	biblioteken	
på	folkhögskolorna	samt	naturbruksgymnasierna	i	Halland	är	Region	Halland.

Sjukhusbiblioteken
Sjukhusbiblioteken	riktar	sig	till	sjukvårdens	personal,	vårdstuderande,	patienter	och	an-
höriga	i	syfte	att	bidra	med	information,	utbildning	och	kultur.	Sjukhusbibliotekets	främsta	
uppgift	är	att	medverka	till	implementering	av	ny	kunskap	i	vården.	Huvudman	är	Lands-
tinget Halland.

regionbiblioteket
Regionbibliotekets	uppdrag	är	att	arbeta	med	regional	utveckling,	kompletterande	medier,	
information	samt	kompetens-	och	verksamhetsutveckling.	Huvudman	är	Region	Halland.
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Biblioteksverksamheten utmanas att ständigt utveckla sina uttryck 

och former vad gäller medierna, det fysiska och digitala rummet 

samt kompetensen att tillgängliggöra tjänster och utbud.
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SamarBetSparter
Hallänningarna	är	de	viktigaste	samarbetsparterna	för	att	nå	visionen	Halland – Bästa 
livsplatsen.	Deras	behov	och	levnadsvillkor	utgör	grunden	för	bibliotekens	utvecklingsstra-
tegier.	Biblioteken	samspelar	med	aktörer	som	möter	samma	användargrupper,	eller	har	
närliggande	intresseområden.	Utbildnings-	och	kulturinstitutioner,	BVC,	äldreomsorg,	
folkhälsa	och	näringsliv	utgör	exempel	på	organisationer	som	biblioteken	samarbetar	med	
för	att	främja	möjligheter	att	läsa,	tillgång	till	information,	språkutveckling,	entreprenör-
skap	etc.	Resultatet	för	hallänningen	blir	bättre	när	organisationer	samspelar	och	olika	
kompetenser kompletterar varandra för att nå ett gemensamt mål. 

UtvecklIngSområden
För	att	uppnå	visionen	Halland – Bästa livsplatsen,	anges	några	utvecklingsområden	som	bib-
lioteken	prioriterar	utifrån	sina	huvudmäns	uppdrag	i	samverkan	med	varandra	och	andra	
aktörer.	Varje	område	definierar	en	utmaning	samt	en	möjlig	inriktning.

• Biblioteksservice för alla
God	biblioteksservice	ska	vara	tillgänglig	oavsett	bostadsort	och	andra	yttre	eller	personliga	
förutsättningar	och	förmåga.

I	samverkan	ser	biblioteken	i	Halland	till	att	alla	som	lever	eller	vistas	här	får	god	tillgång	
till	ett	brett	utbud	av	biblioteksservice,	med	möjlighet	till	valfrihet	och	anpassning	efter	in-
dividuella	behov.	Utveckling	av	infrastrukturen	(t	ex	medietransporter	och	digitala	system)	
och	gemensamt	använda	resurser	och	kompetens	ger	flexibilitet	och	tillgång	till	bibliote-
kens	samlade	resurser.

• profilerade mötesplatser
Alla	bibliotek	ser	inte	likadana	ut,	olika	bibliotekstyper	har	olika	uppdrag.	Människor	har	
olika	behov	av	information,	kultur	och	mötesplatser,	samt	olika	smak	och	preferenser,	in-
tressen,	livsstil	eller	situation.
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Genom	samverkan	och	regionalt	utbyte	kompletterar	biblioteken	varandra	och	genom	ett	
nära	samarbete	och	god	kännedom	om	varandras	profil	lotsar	personalen	hallänningen	till	
rätt	material	eller	den	plats	som	passar	bäst.	Det	lilla	biblioteket	fungerar	som	ett	fönster	
till	det	större	regionala	eller	globala	biblioteksutbudet.

• livslångt lärande
Studier,	utbildning,	nya	kompetensbehov	eller	vilja	till	personlig	utveckling	är	exempel	på	
livslångt	lärande.	Samhällets	krav	eller	eget	intresse	skapar	behov	av	information	och	stöd	
för	att	hitta	och	använda	den	för	att	utveckla	kunskap.	Eftersom	lärandet	inte	är	begränsat	
till	plats	eller	situation,	utan	snarare	en	del	av	livet	som	helhet,	är	inte	heller	behovet	av	
stöd	begränsat	till	ett	visst	bibliotek	eller	bibliotekstyp.

Samarbete	mellan	bibliotek	samt	samverkan	med	andra	institutioner	och	professioner,	stär-
ker	bibliotekens	förmåga	att	ge	en	bra	service	och	ett	sammanhållet	stöd	till	hallänningarna	
i	deras	lärandeprocesser.	Genom	att	stödja	alla	former	av	lärande	bidrar	biblioteken	till	att	
öka	kunskapen	och	kompetensnivån	i	Halland,	dels	genom	att	stimulera	kreativa	och	inno-
vativa	processer	och	tillväxt,	dels	genom	att	ge	inspiration	och	livsglädje	för	hallänningarna.

Genom samverkan och 
regionalt utbyte kan biblioteken 

komplettera varandra och 
genom ett nära samarbete och 
god kännedom om varandras 

profil kan personalen lotsa 
hallänningen till rätt material 
eller den plats som passar bäst. 
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• delaktighet och skapande
Individens	möjligheter	att	påverka	sin	situation,	engagera	sig	i	samhället	och	dela	med	sig	
av	erfarenheter	och	åsikter	är	grundläggande	förutsättningar	för	ett	demokratiskt	samhälle.

Lyhördhet	i	mötet	med	användare,	användarundersökningar	och	omvärldsbevakning	är	ex-
empel	på	hur	biblioteken	arbetar	för	att	sätta	användare	och	potentiella	användare	i	fokus.	
Biblioteken	bidrar	till	att	engagera	och	involvera	hallänningarna	genom	att	möjliggöra	och	
stödja	kreativt	skapande,	främja	möten	och	diskussioner,	samt	tillgängligöra	samhällsinfor-
mation	och	bidra	till	ökad	bildning.	Biblioteken	sprider	kunskap	om	verktyg	och	kanaler	
för	kommunikation	och	dialog.	Genom	samverkan	kan	biblioteken	föra	hallänningarna	
närmare	varandra	och	omvärlden.

• digitala bibliotek
Biblioteken	är	till	stor	del	beroende	av	digitala	funktioner	och	tjänster	i	det	fysiska	rummet,	
men	utvecklingen	på	det	digitala	området	pågår	ständigt	både	inom	biblioteksvärlden	och	i	
samhället.	Det	handlar	om	tillgång	till	och	förmedling	av	digitala	medier,	digital	kompetens	
hos	både	bibliotekspersonal	och	användare,	samt	om	tjänster	och	verktyg	för	en	bra	biblio-
teksservice.

Samverkan	kring	digitala	bibliotek	innebär	många	fördelar.	Digitala	tjänster	är	inte	bero-
ende	av	var	man	befinner	sig	och	kan	administreras	och	användas	oberoende	av	plats.	Det	
blir	logiskt	att	samverka	inom	området	eftersom	användarna	inte	behöver	vara	”lokala”,	
dessutom	innebär	samverkan	effektiv	användning	av	kompetens	och	andra	resurser.

Behovet	av	kompetensutveckling	är	stort	inom	det	digitala	området.	Att	samordna	och	dela	
kompetenser	och	samarbeta	kring	kompetensutveckling	innebär	både	effektivisering	och	
ökad gemenskap.

Ett	tillgängligt	och	relevant	digitalt	bibliotek	ger	ökad	service,	ökad	tillgång	och	stor	flexi-
bilitet	för	hallänningen	att	komma	åt	information,	kultur	och	mötesplatser	när	det	passar	
individen,	dygnet	runt,	året	runt.
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• allas kompetenser som resurs för utveckling
Alla	lika,	alla	olika	–	tillsammans	kan	vi	mer	än	var	och	en	för	sig.	Olika	kompetenser	är	en	
resurs	som	ökar	i	värde	när	den	delas	i	samverkan	och	samarbete.	Bibliotekspersonal	och	
aktörer	inom	andra	områden	kan	tillsammans	komma	längre	än	var	för	sig.

Biblioteken	delar	resurser	och	kompetens	i	nära	samverkan.	Genom	idéutbyte	och	inspira-
tion	kan	innovativa	lösningar	uppstå.	Hallänningarna	får	tillgång	till	bibliotekspersonalens	
samlade	kunskap.	Andra	aktörer	bidrar	med	sina	professionella	perspektiv	och	helhetssyn	i	
biblioteksverksamheten,	samtidigt	som	bibliotekspersonalen	samspelar	med	andra	profes-
sioner	utanför	biblioteket.

UppFöljnIng av BIBlIotekSStrategIn
Region	Halland	ansvarar	för	uppföljning	av	Biblioteksstrategin.	

Biblioteken delar resurser och 
kompetens i nära samverkan. 

Genom idéutbyte och inspiration 
kan innovativa lösningar uppstå. 
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Box 538, 301 80 Halmstad  •  035-17 98 00  •  kansli@regionhalland.se  •  www.regionhalland.se

Biblioteksstrategi för Halland är antagen 

av Regionfullmäktige 25 november 2009 (§ 21). 

Regionfullmäktige rekommenderar kommunerna och

Landstinget Halland att utifrån sina förutsättningar 

och behov arbeta efter Biblioteksstrategins intentioner. 
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