Uppdrag till Länsbibliotek Dalarna som utgår från Dalarnas regionala
kultur- och bildningsplan 2019-2022
Länsbibliotek Dalarna
Länsbiblioteket är Region Dalarnas regionala biblioteksverksamhet. Länsbiblioteket ska främja
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller länets folkbibliotek och samverka med
regionala och nationella aktörer på kultur-, bildnings- och biblioteksområdet. Den regionala
biblioteksverksamheten arbetar strategiskt med biblioteksutveckling genom stöd till
kommunbiblioteken. Utgångspunkterna är folkbibliotekens behov, Dalarnas regionala kultur- och
bildningsplan 2019-2022, Region Dalarnas biblioteksplan 2019-2022 och bibliotekslagen. Syftet med
den regionala biblioteksverksamheten är att Dalarnas invånare ska få jämlik tillgång till
biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Barnperspektivet ska vara utgångspunkt för verksamheten.
Länsbibliotek Dalarna ska vara en aktiv och drivande samarbetspart regionalt och nationellt. Målet är
att vara ett gott och relevant stöd för biblioteksutvecklingen i kommunerna. Framgångsfaktorer för
verksamheten är förhållningssätt som kännetecknas av utvecklingsfokus, dialog och nätverk samt
utvärdering, omprövning och kritisk granskning. Länsbiblioteket ska vara en lärande organisation.

Basuppdrag
Länsbibliotek Dalarna ska i sin verksamhet uppmärksamma och beakta allas lika rättigheter och
möjligheter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk och socioekonomisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Länsbibliotek Dalarna ska bidra till ökad jämställdhet, mångfald och öppenhet genom att synliggöra
och utmana normer som begränsar människor.
Länsbibliotek Dalarna omfattas av kultur- och bildningsplanens basuppdrag och ska efter
förutsättningar och uppdrag beakta basuppdragets tre målgrupper Barn och unga, Äldre och
Nationella minoriteter samt de fyra horisontella perspektiven Inkluderande kultur och folkbildning,
Ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning, Ett jämställt förhållningssätt samt De
globala målen och Agenda 2030.
Länsbibliotek Dalarna ska ha en webbplats som är tillgänglighetsanpassad och där information om
tillgänglighet framgår, löpande åtgärda enkelt avhjälpta hinder, sträva efter att verka i tillgängliga
lokaler och ha en uppdaterad handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Professionella kulturskapare
Länsbibliotek Dalarna ska främja ordkonstnärers villkor att bo och verka i Dalarna. Region Dalarna
anser det viktigt att kulturskapares gängse arvodes- och ersättningsnivåer efterföljs.

Övergripande insatsområden
Av kultur- och bildningsplanens åtta övergripande insatsområden ska Länsbibliotek Dalarna särskilt:


stärka kulturens och bildningens bidrag till ett hälsofrämjande arbete,



ta till vara digitaliseringens möjligheter inom kultur- och bildningsområdet,



fördjupa samarbetet med högre utbildning och forskning,

Utvecklingsmöjligheter för biblioteksområdet
Länsbibliotek Dalarna ska:


verka läsfrämjande för demokrati och delaktighet,



stärka bibliotekens arbete med digital delaktighet och digitala kompetenser,



stärka samverkan för fortsatt utvecklingskraft för biblioteken och



bidra till att lyfta litteraturen som konstform i länet.

Uppföljning
Länskulturverksamheter som omfattas av samverkansmodellen ska senast 10 april 2020 rapportera
in till Kulturdatabasen statistik för 2019 års verksamhet samt redovisa hur man arbetat med de
nationella horisontella perspektiven under 2019.

