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Uppdraget till regionerna enligt Bibliotekslag (2013:801)

3§. För regional biblioteksverksamhet 

ansvarar regionerna. 

11§ Varje region ska bedriva regional 

biblioteksverksamhet med syfte att främja 

samarbete, verksamhetsutveckling och 

kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 

verksamma i länet.

17§ … regioner ska anta biblioteksplaner 

för sin verksamhet på biblioteksområdet.

§18  Myndigheten ska tillsammans med de 

regionala biblioteksverksamheterna och 

kommunerna följa upp hur de 

biblioteksplaner som antagits har utformats 

och hur de används.
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Biblioteksutvecklings övergripande politiska uppdrag

Regional biblioteksplan 2021 - 2024

• Strategiskt styrdokument.

• Fastställd av regionfullmäktige i mars 

2021.

• Utgår ifrån RUS och regionplan

• Beskriver vilka insatser regionen planerar 

att genomföra för att stödja bland annat 

folkbiblioteken i Kalmar län.

• Återrapporteras årligen till regionala 

utvecklingsnämnden.



Tillsammans med folkbiblioteken utvecklar 
vi inom fyra områden

Läsfrämjande 
och språklig 

mångfald

Digital delaktighet 
och digital

omvandling

Tillgänglighet Fördjupad 
samverkan mellan 

folkbiblioteken



Under året samordnade vi 61 träffar och 
utbildningar där 494 personer deltog

För att utveckla 
behöver vi 

träffas och lära
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Delaktighet, hälsa och välbefinnande

Grunden till ett 

hållbart samhälle 

är att det inte 

glider isär

”Insatser för att förbättra 

integrationen av utrikesfödda är 

viktig för att få in fler människor i 

arbete och därigenom bidra till vår 

gemensamma välfärd, men också 

en framgångsfaktor för att stärka 

den sociala sammanhållningen i 

länet”.

”Olika former av utanförskap, 

såväl ekonomiskt som 

kunskapsmässigt, är en riskfaktor 

för välfärdssamhället”

”Alla länets invånare ska ha goda 

möjligheter till hälsa och livskvalitet, 

oavsett kön, förutsättningar eller 

bakgrund”

”En mångfald av mötesplatser 

bidrar till att öppna upp för 

deltagande, delaktighet och 

tillgänglighet”



Vi bidrog till att 700 invånare 
deltog på 40 digitala Språkcaféer.
96% förbättrade sin svenska och vågar 
nu prata mer svenska.



”Man känner sig delaktig, 
lättare att integrera sig i 
samhället. 
Mycket information om 
samhället, intressanta 
diskussionsämnen.”

Deltagare 
Språkcafé Online

Språkcafé Online



Vi bidrog till att 54 nyanlända och 
etablerade svenskar hittade varandra 

genom Kompismatchning



Vad har Kompismatchning betytt för dig?

Det var viktigt för min självförtroende. Att prata 
med en svensk person är inte längre obehagligt 

och jag känner mig mer bekväm när jag använder 
svenska språket på vardagen.

- Kvinna 37 år, Kalmar

”The hardest thing when you come into a country 
as an adult is to make friends and this platform

really helped me get more friends and friends of
friends. so I feel so much better having some
friends to share the goods and bads of life😊

Thank you Kompis Sverige!” 

- Kvinna 27 år, Nybro



Vi tog fram ett inspirationsmaterial om 
barnrättsarbete på folkbibliotek



Vi satte fokus på 
nationella minoriteter 

genom temadagar



”Det känns viktigt för mig att 
tillgängliggöra Sápmis kultur och 
historia på biblioteken .. 

.. Många är vi som lever och bor 
långt ifrån de platser där våra 
rötter finns.”

Marcus Brännström 
Bibliotekarie Västervik

Minoritetsdag urfolket samer
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Digital delaktighet och digital omvandling

Alla invånare i länet ska kunna ta del av 
folkbibliotekens digitala tjänster.



Genom 
”Digital coach”

-projektet hjälpte 
vi folkbiblioteken 

att inkludera de 
minst digitala
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• 7 000 dagstidningar och tidskrifter på ett 

60-tal språk

• App eller webbläsare

• Ca 70 000 användare
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Tillgänglighet

Alla invånare i länet ska ha möjlighet att 
ta del av information, litteratur och 
bibliotekstjänster.



Vi erbjöd digitala 
utbildningar för att 
göra folkbibliotekens 
webbplatser 
tillgängliga för alla 



72 folkbiblioteksanställda 
utbildade sig genom 
Funka Academy och deltog 
på 208 kurser



”Vi på Västerviks bibliotek har den 
senaste tiden haft tillgänglighet 
som fokus och gjort olika satsningar för 
att förbättra för våra besökare ..

.. Överlag är vi mycket nöjda med Funka 
Academy och glada över 
att vi kunnat få ta del av utbudet. 
En bra kompetenshöjande bas 
för alla.”

Julia Lindquist 
Bibliotekschef Västervik

Funka Academy
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Fördjupad samverkan mellan 
folkbiblioteken

Alla invånare i länet ska kunna ta del av 
folkbibliotekens samlade resurser.



Vi skapade ramarna för att  
folkbibliotekscheferna kunde ta stora 
kliv framåt i sin samverkan
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