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Kultur och Fritidsenheten

Verksamhetsberättelse 2011
Område: Biblioteksverksamheten

1. Årets händelser
I januari invigdes nya efterlängtade bibliotekslokaler i Nyvång och under
hösten fick Kvidinge en ansiktslyftning genom omdisponering av
biblioteksrummet, detta för ökad möjlighet till möten kring litteratur och
fika. Bibliotekschefen avslutade sitt uppdrag och efterträddes av t.f.
bibliotekschef i avvaktan på Bildningsnänndens organisationsöversyn.

Ett axplock av aktiviteter redovisade under målgrupp
Barn och unga
De yngre har erbjudits dockteater samt ett stort antal sagostunder, både på
förskolor och hos dagbarnvårdare. ”Barnens första bok” har delats ut liksom
”Sexårsboken”. Skolbibliotekarierna i samarbete med skolans pedagoger har
som brukligt haft ett stort antal ”bokprat” med eleverna och även bedrivit
undervisning i bibliotekskunskap. Flera läsfrämjande projekt har
genomförts, exempelvis ”Bokjuryn”, en satsning för elever i skolår fyra och
fem. Aktiviteter som ”Sommarboken” och diverse höstlovsaktiviteter
stimulerade barnens läsning även under loven. Under Nordiska bokveckan
sattes fokus på text och läsning då barnen illustrerade texter genom
bildkonst och/eller drama.

Äldre äldre och personer med funktionsnedsättning
Under året har det blivit möjligt för talbokslåntagare att ladda ned talböcker
hemifrån. Genom att registrera sig på biblioteket får man
inloggningsuppgifter och support för att sedan göra nedladdningen från egen
dator. Del av bibliotekarietjänst finns avsatt för vård och omsorg och
verksamhet som ”Boken kommer”, utbildning av läsombud på äldreboenden
samt utveckling av samarbetet med väntjänsten.

Inflyttade med annan kulturell bakgrund
Ett fördjupat samarbete har under året utvecklats mellan
folkbiblioteksverksamheten och SFI. Det handlar om projektet Fifi och Imil
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som bl.a. syftar till att stimulera språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. En
vilja att etablera biblioteket som en plats för invandrare att nå svensk kultur
och det svenska språket har också varit drivande. Metoderna har bl.a. varit
högläsning på barnens modersmål och visningar av biblioteken.

Vuxna och äldre
Filmklubben har återupptagits på huvudbiblioteket, sex långfilmer visades
under hösten.
samt kortfilmen ”Sent på jorden”, inspelad i Kvidinge 2010.
Exempel på enstaka aktiviteter är viskonsert, bildvisning av
hembygdshistoriska vykort, information om miljö och återvinning,
information från polisen om ”hur man undviker brott” samt en föreläsning
med författaren Göran Grip.
Regelbundet återkommande aktiviteter har varit ”Stickcafé”, information
om släktforskning, biblioteksvisningar och snabbkurser under rubriken
”Osäker på datorer”. Flera aktiviteter har arrangerats i samarbete med ABF.
I samarbete med Sensus har en kampanj, Digidel, genomförts för ökad
digital delaktighet med kurs i Internet och datorkunskap.
Keramik- och fotoutställningar med mera liknande aktiviteter har
förekommit på flera bibliotek under året och i konsthallen har sex konstnärer
visat sina verk. Fem nya verk är inköpta till kommunens konstsamling.

2. Verksamhetsmål
De verksamhetsmål som återfinns i biblioteksplan 2011 (som är under
omarbetning) talar om att ”biblioteken skall erbjuda fri tillgång till
information och media och därmed skapa förutsättningar för demokrati,
yttrandefrihet, lärande och kulturell utveckling”. Därutöver anger planen ett
antal utvecklingsområden. Biblioteken i Åstorps kommun har bedrivit sin
verksamhet helt i linje med de lagar, manifest, mål och riktlinjer som är
upprättade. Medarbetarna har ofta fått ta emot positiv återkoppling från
låntagare och i allt övrigt lyckats väl med verksamheten. Däremot har inget
konkret utvecklingsarbete bedrivits utifrån upprättade mål.

3. Ekonomisk redogörelse med kommentar
Budget Avvikelse
2 011
2 011

Resultaträkning (kkr)

Utfall
2 011

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

158
-6 128
-5 970

58
-6 039
-5 981

100
-89
11

Årets resultat

-5 970

-5 981

11
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4. Framtid
Visionen om ett nordvästskånskt bibliotek kommer att bli verklighet med
start den 1 mars 2012. Ett gemensamt datasystem och webbportal innebär att
Biblioteksanvändarna kommer att uppleva att de besöker eller använder ett
enda bibliotek. Att söka och låna från bibliotekens samlade utbud av
information och olika slags medier eller ta del av bibliotekstjänster, både
fysiskt och via webben, kommer att fungera likadant var i Skåne Nordväst
man än befinner sig. Under hösten 2011 har Åstorps bibliotek förberett sig
för samgåendet genom att avsätta tid för katalog- och systemarbeten och
uppdatering av mediebeståndet. Utifrån kommande kulturplan och ny
biblioteksplan kommer en verksamhetsplan med målformuleringar att tas
fram av medarbetarna. Verksamhetsplanen kommer att vara underlaget för
utvecklingen av Åstorps folkbibliotek och dess verksamhet under 2012 och
kommande år. Bibliotekens verksamhet väcker just nu medialt intresse och
det talas om ”biblioteket som scen för inspiration, skapande och delaktighet
i det lokala samhället”. En indikation för djup och bredd i kommande
utvecklingsarbete. Ett led i framtida förändringsarbete är att införa RFIDteknik. Detta möjliggör egen registrering av lån vilket frikopplar
bibliotekarierna för mer rådgivande verksamhet. Kanske är det läge att
därefter öppna upp för dygnetrunt- öppet bibliotek.
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