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Målgrupp
Folkbibliotekens personal är den regio- 
nala biblioteksverksamhetens främsta 
målgrupp och bibliotekscheferna de vik-
tigaste dialog- och samarbetsparterna. 
Andra aktörer lokalt, regionalt och natio-
nellt, är också strategiska parter för att 
stärka bibliotekens roll och betydelse.

Verksamhet
Den regionala biblioteksverksamheten 
arbetar strategiskt med biblioteksutveck-
ling där utgångspunkterna är folkbiblio- 
tekens behov, Bibliotekslagen, Region 
Jönköpings läns kulturplan 2018 –2020 
där den regionala biblioteksplanen ingår 
och andra styrdokument. 

Arbetet sker i samverkan och samspel 
med det omgivande samhället och i nära 
dialog med folkbiblioteken och andra  
aktörer inom bildning och utbildning.

Syftet är att länets invånare ska erbjudas en  
relevant och jämlik biblioteksverksamhet 
av hög kvalitet. Folkbibliotekens verksam-
het garanterar tillgång till information, fri 
åsiktsbildning och yttrandefrihet vilket 
är grunderna i det demokratiska samhället.  
Barn och unga samt de i biblioteks- 
lagen prioriterade grupperna ska ägnas  
särskild uppmärksamhet i verksamheten.

Arbetsformer

Den regionala biblioteksverksamheten  
initierar, driver, handleder och följer upp 
projekt och processer. Ett arbetssätt som 
kräver nyfikenhet, reflektion, kommuni- 
kation och lärande med koppling till 

forskning. Regional biblioteksverksam-
het ska söka och förmedla nya kunskaper 
samt pröva nya metoder för att stimulera 
utveckling och främja samverkan mellan 
folkbiblioteken i länet. 

Kvalitetsarbete genomsyrar den regionala  
biblioteksverksamheten och grundar sig 
på forskning och beprövad erfarenhet. 
Detta sker bland annat genom dialog 
med bibliotekscheferna i framtagande  
och uppföljning av planer. Strategi- 
dokument, till exempel Gemensam läs-
främjandeplan, är ett sätt att mer detal-
jerat och långsiktigt arbeta tillsammans 
med folkbiblioteken i särskilda fokus- 
områden. Kontinuerlig uppföljning och ut-
värdering utifrån ett användarperspektiv 
är en del av arbetet.

Ett inkluderande förhållningssätt ger 
alla människor möjlighet att utifrån sina  
behov ta del av och aktivt delta i samhället.  
Tillgänglighet och mångfald är därför 
genomgående i den regionala biblioteks-
verksamheten. Tillgänglighet innebär 
tillgång till biblioteket, medierna och  
informationen både fysiskt och digitalt. 
Mångfald handlar om att bekräfta och 
lyfta fram värdet av alla människors olika 
bakgrund, erfarenheter och kunskaper. 

Nätverksbyggande och kontaktskapande  
sker både inom och utom biblioteks- 
sfären för att skapa strategiska relationer. 
Omvärlden bevakas genom ett analy- 
serande förhållningssätt. I verksamheten 
ryms även internationella utblickar och 
kontakter.

Verksamhetsidé
Dela kunskap – främja samverkan – möjliggöra utveckling.



Verksamhetsområden

Biblioteksarenan

Folkbiblioteken erbjuder unika möjlig- 
heter genom sin verksamhet och är 
viktiga aktörer i sitt lokala samman-
hang. Tillgången till och förmedlandet 
av tjänster, medier och upplevelser är 
tillsammans med ett gott bemötande,  
oavsett om mötet sker fysiskt eller 
digitalt, grunden för verksamhets- 
utveckling.

Region Jönköpings län vill
• erbjuda fortbildning för  

professionsutveckling

• främja samverkan mellan folk- 
biblioteken och lokala aktörer

• stödja innovativa idéer kring  
utveckling av biblioteksarenan  
i närområdet

• öka kunskapen kring medie- 
försörjningens komplexitet.

Digital delaktighet och kompetens

Folkbiblioteken är en aktör i den digitala 
samhällsutvecklingen. Genom att biblio-
tekspersonalen tillämpar och förmedlar 
medie- och informationskunnighet (MIK) 
skapas möjligheter för invånarna att bli 
digitalt delaktiga.

Region Jönköpings län vill
• samverka med andra aktörer inom  

digital utveckling

• stimulera till ökad kompetens inom  
medie- och informationskunnighet 
(MIK)

• stödja biblioteken i att tillämpa nya  
digitala verktyg och metoder

• synliggöra bibliotekens roll i den lokala  
och regionala digitala utvecklingen.

Läsfrämjande, berättelser  
och bildning 

Folkbibliotekens uppdrag att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning 
är och förblir grundläggande för aktivt 
deltagande i det demokratiska samhället.  
I det läsfrämjande arbetet ska särskilt  
fokus ägnas barn och unga. 

Berättelsen och berättandet är en del av 
kulturarvet. Tillgång till litteratur, upp- 
levelsen av det lästa och det egna skapan- 
det är förutsättningar för bildning. Det 
vidgade text- och litteraturbegreppet 
innebär att alla uttryckssätt är menings-
skapande. 

Region Jönköpings län vill
• inspirera till ökad kompetens via  

ett aktionslärande förhållningssätt 

• stimulera metodutveckling för att  
nå fler invånare

• stödja biblioteken i att tillämpa nya 
metoder för skapande och berättande

• verka för samarbete mellan  
folkbibliotek och förskolan/skolan

• samverka med högskolan,  
folkbildningen och andra aktörer.



Jönköpings län
Region

Region Jönköpings län • Utbildning och kultur • Box 1024, 551 11 Jönköping 
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Bibliotekverksamheten är lagstadgad på både regional och kommunal nivå,  
Bibliotekslagen (SFS 2013:801). Syftet med den regionala biblioteksverk-
samheten är att främja samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitet när 
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja littera- 
turens ställning och intresset för bildning och kulturell verksamhet.

Den regionala bibliotekplanen i Jönköpings län är en del av den regionala 
kulturplanen 2018–2020 som regionfullmäktige antog i november 2017.


