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Regional biblioteksplan Gävleborg 

I enlighet med bibliotekslagen §17 har Region Gävleborg beskrivit sin biblioteksverksamhet i en 

regional biblioteksplan. Det är ett strategiskt verktyg för att synliggöra uppdrag, kompetens och 

prioriteringar i arbetet att stärka det demokratiska samhällets utveckling. Planen har tagits fram i 

dialog med :

• Biblioteksutveckling, Kultur Gävleborg

• Sjukhusbiblioteken

• Region Gävleborgs tre folkhögskolebibliotek

som har den regionala biblioteksplanen som styrdokument.
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Biblioteksplaneprocess
Dialoger och samråd för att skapa förankring och tillfällen att samla kunskap om de olika 

biblioteksverksamheterna och att få inspel på vad som är aktuellt för varje verksamhet. 

• Biblioteksplaneprocess har skett parallellt med kulturplaneprocessen för 2023-2026 med bl.a. 

en specifik kulturplanedialog i maj 2021

• Dialoger med folkbibliotekscheferna vid tre tillfällen 2021-2022

• Fyra arbetsmöten med sjukhusbiblioteken och folkhögskolebiblioteken 2021, samt fem möten 

enskilt med folkhögskolor och sjukhusbibliotek

• Presentation för Kultur- och kompetensnämnden vid två tillfällen och Hälso- och 

sjukvårdsnämnden vid ett tillfälle 2021-2022
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Målbild
Som medborgare upplever jag att biblioteket är min plats- här får jag växa, utmanas, träffa andra och skapa. Det är 
min plats för lustläsning och lusläsning, för mitt nördigaste särintresse och för sådant jag inte visste fanns. Biblioteket 
är vackert och inspirerande. Kulturutbudet är stort och här finns alltid något nytt att upptäcka. 

Biblioteket har en nyckelroll i vårt samhälle. Här kan alla få vägledning till information och tillgång till kunskap- utifrån 
sina villkor och utan prestationskrav eller kommersiell påverkan. Biblioteket är en arena för viktiga samtal. Samtidigt 
är det överraskande tillgängligt. Det finns där jag är, och håller alltid öppet i någon kanal, oavsett var jag är eller tid på 
dygnet. Deras tjänster är inbjudande och lätta att använda. 

Personalen på biblioteket är fantastisk. Jag får alltid ett vänligt bemötande och inga frågor är konstiga eller dumma. 
Där de inte kan kliva in själva, samarbetar de med andra som kan ge mig det stöd jag behöver. Jag imponeras av deras 
kunskap och kan lita på deras kompetens. Jag ler från magen när jag tänker på deras brinnande engagemang. 

Biblioteket är en trygg och kravfri plats, både i fysiska och digitala miljöer. Det rör sig i takt med tiden, men här finns 
också utrymme för det långsamma och mänskliga. 
Jag känner mig alltid välkommen på biblioteket. Här vågar jag gå barfota in, låta mig fångas av en historia, hänge mig 
åt ny kunskap eller ompröva mina idéer i ett möte.

Vi träffas på bibblan
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Disposition
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Fokusområden
Bibliotek som arena och aktör:
• för en stärkt demokrati

Alla ska kunna delta och vara delaktiga på sina villkor. Biblioteken är lokalsamhällets demokrativerkstad där alla har möjlighet att få 

nya intryck, ge uttryck och att göra avtryck i sin samtid.

• i det digitaliserade samhället
I ett alltmer digitaliserat samhälle finns biblioteket som en trygg fysisk plats att gå till för att få hjälp och vägledning med digitala 

verktyg, men också som digital plats med tjänster att ta del av dygnets alla timmar.

• i det kontinuerliga lärandet
Biblioteket stödjer var och ens möjlighet till kontinuerligt lärande och jobbar ständigt med att utveckla verksamheten för att möta 

samhällets utmaningar.

• för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och lust till läsning
Biblioteket är en tillåtande, rogivande plats, anpassad efter olika behov och fylld av läsupplevelser. Där finns möjlighet att få syn på 

något nytt och oväntat i form av en bok och berättelse, ett möte med ny kunskap och med nya människor och erfarenheter. Ett rikt

språk och många berättelser berikar livet och lockar till eget skrivande.

• för miljömässig hållbarhet
Biblioteken bidrar till ökad kunskap om en hållbar framtid.

Genomsyrar alla områden:
• Prioriterade grupper (enligt bibliotekslagen)
• Samverkan
• Hållbarhet
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Remissinstanser

• kommuner i Gävleborgs län

• Högskolan i Gävle

• regionala funktionshinders-föreningar i Gävleborgs län (Funktionsrätt Gävleborg och 

Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg)

Övriga intressenter är välkomna att lämna in remissvar.


