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Inledning och syfte 

Medieplanen har till uppgift att fungera som ett internt arbetsdokument för att stärka arbetet med 
bibliotekets olika medier, från inköp och fjärrlån till gallring och magasinering.  
Genom att tydliggöra mediehanteringen får vi större kunskap om beståndet och efterfrågan hos 

användarna. Biblioteket skall tillhandahålla ett allsidigt utbud av media och information, med väl 
definierade kvalitetskrav.  
Den egna kommunens medieplan för medieförsörjning ska vara i samklang med det regionala 
mediesamarbetet som är Götabibliotekens samlade mediebestånd. 
  

Biblioteket ska tillhandahålla ett bestånd med syfte att  
främja det demokratiska samhällets utveckling och fria åsiktsbildning. 

 
Sammanfattning 
(skriv en kort sammanfattning om vad en medieplan har för övergripande syfte) 
 
Om Götabiblioteken 
Kinda bibliotek ingår i Götabiblioteken, vilket omfattar biblioteken i Östergötlands 13 kommuner samt 
Tranås. Götabiblioteken samarbetar kring medier, ett gemensamt biblioteksdatasystem, hemsidor, 
gemensamt lånekort, e-medier, databaser, kompetensförsörjning, läsprojekt m.m. 
För bibliotekens användare är det möjligt att se och ha tillgång till mediebeståndet i samtliga 14 
Götabibliotek. Det är lätt reservera medier och få dem till ”sitt” bibliotek. Låntagaren kan låna/lämna tillbaka 
medierna på valfritt bibliotek inom Götasamarbetet.  
”Mediebestånd och den kompetens som bibliotekspersonalen har ska ses som en gemensam resurs för hela 
länet”.  (ur ”Riktlinjer för medieförsörjning inom Götasamarbetet” 150522.) 
  
Omvärldsbeskrivning 
Kinda kommun ligger i södra delen av Östergötlands län. Centralort är Kisa och kommunen är en av de 42 
kommuner som har ett tidigare municipalsamhälle som centralort.Större orter i Kinda är Kisa, Rimforsa och 
Horn. Här hittar du ett större utbud av handel och service. I kommunen finns också flera småorter, till 
exempel Hycklinge, Björkfors och Tidersrum. I småorterna finns det ett mindre utbud av handel och service.  
 
Befolkning 
Kinda kommun har cirka 9 800 invånare varav cirka 3 800 bor i centralorten Kisa. Övriga större tätorter är 
Rimforsa 2 200 invånare och Horn 530 invånare. Cirka 3 200 personer bor utanför dessa tre tätorter. Det 
finns cirka 4 500 hushåll i kommunen, plus cirka 1 000 fritidsbostäder.  
 
Pendling  in: 646 personer ut: 1 754 personer 
Kommunen är en stor arbetsgivare med ca 875 årsarbetare. Andra arbetstillfällen finns bland annat inom 
tillverkningsindustrin, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt inom jord- och skogsbruk. 
Andelen högskoleutbildade är 16,8% (motsvarande siffra för hela riket är 25,1%). 
(Källa: SCB 2015) 
 
 
Utbildning 
I Kisa finns det tre grundskolor; Bäckskolan 0-3 år, Värgårdsskolan år 4 till år 9. Gymnasieskolan Allhamra 
med yrkesutbildning inom teknik samt Lärcentrum med vuxenutbildning och SFI. Rimforsa skola 0-6 år, Horn 
skola år 0-6 år.   
 
Organisation 
Huvudbiblioteket ligger i centralorten Kisa dit även Kultur- och fritidsförvaltningen är lokaliserad.  
Inom biblioteksverksamheten finns 5,25 tjänster fördelade på 7 personer (varav 4,0 är bibliotekarietjänster). 
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Öppettider 
Kisa  måndag 12-18, tisdag-fredag 10-18, lördagar 10-13  (41 timmar/vecka) 
Rimforsa måndag 13-18, onsdag, fredag 10-12, 13-18 (19 timmar/vecka) 
Horn tisdag 10-12, 14-19, onsdag 14-16, torsdag 10-12, 14-19  (17 timmar/vecka) 
Under sommaren kan filialerna ha begränsade öppettider under några veckor, men viktigt att beakta den 
lokala efterfrågan.  
 
 
Prioriterade grupper 
I bibliotekets verksamhet ska särskild uppmärksamhet ägnas åt barn- och ungdomar,  
personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska.  
 
Kinda bibliotek har en särskild Läsfrämjandeplan (se bilaga) där det beskrivs hur vi arbetar med läsfrämjande 
insatser mot olika åldersgrupper (barn- och ungdomar). Viktigt att medel avsätts för att inköp av medier så 
att målen i Läsfrämjandeplanen kan uppnås. Inte minst litteratur för barn- och ungdomar på de språk som är 
aktuella i Kinda. För närvarande extra efterfrågan på somaliska, arabiska, tigrinja.  

(Mer om Lättläst OCH Boken Kommer. Hösten 2015 startas Boken Kommer-verksamhet i Kinda 
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Medieinköp och urval 
Bokbeståndet skall präglas av allsidighet, kvalitet och aktualitet liksom ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. Biblioteket skall erbjuda användarna ett utbud som inbjuder till upplevelser och nya 
kunskaper.  
Den gemensamma Götakatalogen ger bra stöd för det egna bibliotekets inköp och gallring. Regelbundet ta ut 
reservationslistor för att komplettera med fler exemplar på efterfrågade titlar.  
Alla fjärrlån skall betraktas som inköpsförslag och ett inköp skall alltid övervägas innan boken lånas in.  
 
Skönlitteratur 
Biblioteket ska erbjuda ett brett och varierat utbud av såväl äldre som yngre skönlitteratur. ”Smalare” titlar 
samt litteratur som inte längre finns att köpa lånas in från andra bibliotek när så är möjligt. Fler exemplar 
köps in av extra efterfrågade titlar. När reservationskön ebbat ut magasineras eller gallras de överflödiga 
exemplaren.  
 
Facklitteratur/kurslitteratur. 
Facklitteratur ska erbjudas inom alla efterfrågade ämnesområden och samtidigt spegla aktuella 
samhällsfrågor. Biblioteket skall också försöka tillhandahålla ett rikt utbud av kurslitteratur. Viktigt att hålla 
beståndet uppdaterat och säkerställa att faktauppgifterna är aktuella.     
 
Referenslitteratur 
Efterfrågan på referenslitteratur minskar genom att den mest aktuella informationen oftast finns på 
internet. Vissa ordböcker, uppslagsböcker och kartmaterial bör finnas.  
 
Audiovisuella medier (AV-medier) 
Ljudböcker och talböcker jämställs med böcker och ett brett urval ska finnas. Språkkurser ska erbjudas på 
skolspråken men också på andra språk som det finns en större lokal efterfrågan på. Övriga språkkurser lånas 
när så är möjligt in från andra bibliotek.  
Biblioteket skall också tillhandahålla ett kvalitativt bra utbud av DVD-filmer, gärna med tonvikt på svenska 
kvalitetsfilmer. Barn- och familjefilmer skall prioriteras. 
Biblioteket skall också tillhandahålla musik-CD och särskilt bevaka den lokala utgivningen av både musik och 
film. 
 
Barn- och ungdomslitteratur 
Biblioteket skall sträva efter att erbjuda ett brett utbud av fack- och skönlitteratur för barn- och ungdomar 
som speglar ungdomarnas behov och intressen och samtidigt bejaka trender och strömningar i samhället. 
Brett urval av lättlästa böcker, ljudböcker och anpassade böcker ska finnas. Fler exemplar bör inköpas av 
särskilt populära titlar. För att uppfylla målen i läsplanen kan extra resurser insatser behövas (se bilaga). 
 
Lokalsamlingen 
Biblioteket har ett ansvar att bevara och bevaka den lokala litteraturen och lokala författare. Viktigt att 
bevaka alla lokala kulturformer; litteratur, konst, film, musik etc.  
(Som ”lokal författare” räknas man om man under en längre tid bott eller verkat i kommunen.)  
Eftersom all litteratur som placeras i Kindasamlingen är referenslitteratur skall extra utlåningsexemplar 
inköpas om det kan tänkas bli efterfrågan.  
Kinda bibliotek skall särskilt bevaka området emigration och anskaffa litteratur, uppsatser och annat material 
som kan ha ett lokalt intresse.  
Databaser och CD-romskivor skall finnas tillgängliga över släktforskning och emigration.  
 
Medier på andra språk än svenska 



 
 

7 

 

För kommuninvånare med annat språk än svenska strävar biblioteket efter att hålla ett grundbestånd av 
lexikon, grammatiker, språkkurser, körkortsbok. Det skall finnas ett brett urval med  barn- och 
ungdomsböcker på de språk som är aktuella i Kinda kommun.   
Medier kan när efterfrågan finns också lånas in från andra bibliotek. Det är också möjligt att efter samråd 
även låna i depositioner från något annat Götabibliotek eller från Internationella biblioteket. 
 
Anpassade medier 
Biblioteket ska vara tillgängligt för alla och kunna erbjuda litteratur och information i former som är 
anpassade till personer med olika funktionsnedsättningar, dyslektiker och personer med annat modersmål 
än svenska. 
På biblioteket ska finnas böcker med stor stil, lättlästa böcker (LL-böcker) för olika målgrupper och ett rikt 
bestånd av ljudböcker och talböcker, ”Daisy-skivor”.  Medierna ska finnas i nära anknytning till 
biblioteksdisken så att personalen lätt kan se om någon behöver hjälp eller information. Biblioteken kan 
själva ladda ner talböcker och erbjuda dem på det sätt som passar användarna bäst. Biblioteket har också 
möjlighet att erbjuda ”egen nedladdning”. 
 
 
Databaser och e-medier 
Genom Götabiblioteken sker samordning av utbudet av databaser. Databaserna ska vara relevanta och det 
är önskvärt att de är sökbara också utanför biblioteket (remote access). Biblioteket har i dagsläget sex 
databaser och fyra av dem kan nås hemifrån. Även e-medierna samordnas genom Götabiblioteken. Utbudet 
bör vara rikt och svara mot den efterfrågan som finns. 
 
Tidningar och tidskrifter 
Dagstidningar med lokal bevakning ska finnas och kompletteras med de större dagstidningarna. 
Tidskriftsbeståndet ska vara brett och utgå från kommuninvånarnas behov och önskemål. 
 
Inköpsförslag, fjärrlån och gåvor 
Inköpsförslag ska i möjligaste mån beaktas och uppmuntras. Inköpsförslag från användarna bidrar till ett 
aktivt mediebestånd efter kommuninvånarnas behov och det är viktigt att förslagsställaren känner att det är 
möjligt att på olika sätt påverka bibliotekets utbud. 
Fjärrlån erbjuds då biblioteket inte självt har mediet och då efterfrågan inte bedöms vara så stor att 
biblioteket behöver äga det. Bedöms flera kunna ha intresse av mediet och det fortfarande finns att köpa 
övervägs inköp. 
Gåvor avgör biblioteket självt om det vill ta emot. 
 
Gallring och magasinering 
Mediebeståndet gallras regelbundet så att slitna och inaktuella medier tas bort liksom medier som det inte 
finns efterfrågan på.  
Bibliotekets bestånd bör ha ”nolltillväxt”, viket innebär att det skall gallras lika många volymer som det 
anskaffas. (Gärna lite mer för att öka möjligheterna till skyltning och exponering.) 
Gallringskriterier: 

 Boken/skivan/filmen är sliten eller trasig  

 Mediet är inaktuellt och föråldrat. Ny upplaga eller ett aktuellare alternativ finns att köpa 

 Mediet har inte varit utlånat på länge och lånas mycket lite 

 Dubbletter tas bort när intresset för det en gång mycket efterfrågade mediet har lagt sig. 
 
Vad ska förvaras i magasinet? 

 Äldre litteratur med liten efterfrågan. 

 Mindre efterfrågade klassiker och ”standardverk”. 

 Delar i serier. 
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 Dubbletter av böcker där en framtida efterfrågan kan komma. 

 Biografier över personer som fortfarande bedöms ha intresse. 

 Äldre material av lokalhistoriskt intresse. 

 Svensk skönlitteratur skall prioriteras. 

 Utländsk skönlitteratur av ”klassiker” eller ”nobelpriskaraktär”. 
Magasinering får inte vara ett första steg till gallring utan ska vara ett aktivt val. 
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Styrdokument      (utöver Bibliotekslagen SFS 2013:801) 
 
Bilaga 1: Kinda kommuns biblioteksplan 2015-2018 
Bilaga 2: Läsfrämjandeplan för Kinda kommun 
Bilaga 3: Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet 
Bilaga 4: Statistik 
Bilaga 5:  Uppdragsbeskrivning (Mål för Kinda Bibliotek, tagna av Kultur och Fritidsnämnden) 
Bilaga 6: Nyckeltal (enligt KB:s skrift Nyckeltal 1.0) 
Bilaga 7:  Länk till skriften ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst) 
 
 
 

5. Uppdragsbeskrivning; MÅL FÖR KINDA BIBLIOTEK 

o Biblioteket skall vara en fri och öppen mötesplats dit alla skall känna sig välkomna och 

främja kontakten mellan människor. 

o Biblioteket skall ta aktiv del i samhällslivet och i sin verksamhet främja medborgarnas 

demokratiska rätt till information, kultur och digitalt deltagande 

o Biblioteket skall, genom medieurval, program- och utställningsverksamhet spegla 

samhällsutvecklingen på olika sätt. 

o Biblioteket, Emigrantmuseet och de lokalhistoriska samlingarna skall förmedla vårt 

historiska arv till kommande generationer. 

o Biblioteket skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomars behov av litteratur 

och kultur.  

o Biblioteket skall vara en del i utbildningssamhället och erbjuda bra läsmiljöer.  

o Biblioteket skall tillhandahålla ett allsidigt utbud av media och information, med väl 

definierade kvalitetskrav. 

 
6. Nyckeltal  

Utlån/invånare:  7,0 lån (2014) 
 
Medieanslag/invånare: 44 kr (2015) 
(böcker, ljudböcker, filmer, tidningar, tidskrifter, e-böcker. 
Kostnad för e-böcker: ca 24 000:-)   
 
 
 
 


