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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Biblioteksprogram: Bibliotek för alla 
Biblioteken i Borås ska vara kreativa och kulturella mötesplatser för alla människor oavsett 
bakgrund. Biblioteken i Borås ska inspirera till litterära upplevelser och bidra till att ge barn 
och unga bättre läs- och språkförståelse. Biblioteken i Borås ska ge stadens invånare verktyg 
för att fritt söka information och kunskap, vara en infrastruktur för Borås som bildningsstad. 
Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten genom att erbjuda kunskap, hjälp med 
och tillgång till teknik. 

Särskilt fokus ska läggas på biblioteksverksamhet för barn och unga samt övriga grupper 
som prioriteras i bibliotekslagen. Biblioteken i Borås ska arbeta med barnkonventionen som 
grund för sitt arbete.

Det öppna biblioteket
Folkbibliotek ska finnas i hela Borås och ha generösa öppettider, folkbiblioteken på serviceorterna 
Sandared, Viskafors, Fristad och Dalsjöfors ska vara Meröppna bibliotek. Meröppet innebär 
att användare kan få tillgång till biblioteken även utanför ordinarie öppettider.

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan 
motkrav på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. 
Biblioteken ska ge plats för möten och samtal, mellan generationer och kulturer, men också 
plats för den som vill vara ensam tillsammans med andra. 

Biblioteken på serviceorterna runt om Borås ska vara samlingsplatser och samverkansplatser 
för lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och civilsamhälle. 

Biblioteken i Borås ska vara demokratiska scener för samhällsdebatt och ska erbjuda ett varierat 
programutbud som visar på en bredd av åsikter. Biblioteken ska vara öppna för invånarna som 
medskapare i verksamheten.

Biblioteken i Borås ska vara tillgänglighetsanpassade.

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket
Biblioteken i Borås ska erbjuda litteratur, media och berättelser, på olika språk, på alternativa 
sätt att läsa och med lokalt anpassade utbud. Biblioteken ska ge tillgång till digitala läsfrämjande 
verktyg och tjänster samt ska arbeta utifrån ett vidgat läsbegrepp där själva mediet inte är 
det centrala och där läsning även kan vara högläsning och möjligheten att kunna tolka och 
förstå bilder, filmer och spel.

Biblioteken i Borås ska bidra till att stärka barns och ungas språkutveckling.   

Biblioteken i Borås ska inspirera till läsning och reflektion.

Biblioteken i Borås ska inspirera till eget skrivande och uppmuntra till kreativitet och skapande.

Biblioteken i Borås och biblioteken i Sjuhärads övriga kommuner ska samverka för ett ökat 
utbud och förbättrad service i hela Boråsregionen.

Det digitala biblioteket
Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten och stärka boråsarnas medie- och 
informationskunnighet.
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Det digitala biblioteket ska vidga utbudet och ge tillgång till bibliotekens resurser även utanför 
biblioteksrummet.

Biblioteken i Borås ska inspirera och utjämna genom att erbjuda datorer, nätverk och annan 
teknisk utrustning på biblioteken.

Det lärande biblioteket
Biblioteken i Borås ska vara platser för bildning och reflektion, enskilt eller tillsammans. 
Biblioteken ska inspirera boråsarna till ett livslångt lärande och vara en portal till Borås som 
bildningsstad.

Biblioteken i Borås ska vara mötesplatser för folkbildning och det livslånga lärandet.

Boråsarna ska vägledas av bibliotekspersonalen som är utbildade i att söka fram och värdera 
information.

Biblioteken i Borås ska samverka med förskolorna för att på bästa sätt nå ut till barnen i Borås 
Stad. Se Kulturplan förskola.

Skol- och gymnasiebiblioteken i Borås ska vara en integrerad del av skolans verksamhet 
och vara en pedagogisk resurs i alla ämnen. I samverkan med skolans personal ska skol-
bibliotekarien bidra till ökad måluppfyllelse, resultat och kunskapsutveckling för alla elever. 
Gällande skolbiblioteken i övrigt, se Skolbiblioteksprogrammet.
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