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Inköpspolicy Säters bibliotek 
Alla ryms - Säters bibliotek är en demokratisk plattform för alla i samhället, där vi fokuserar på att 
alla ska finna sin plats, sitt utbud och ha sin röst. 
 

Folkbibliotekets samlingar och tjänster ska inte vara föremål för någon 
form av ideologisk, politisk eller religiös censur eller för kommersiella 
påtryckningar. 
Ur: IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest 

 
 
Allsidighet, mångfald, kvalitet, aktualitet och jämställdhet är ledord för oss vid inköp av medier. 
 
Biblioteket ska ha en bredd i medieutbudet och visa på samhällets olika synsätt och förhållanden. 
Människor ska kunna använda sig av bibliotekets resurser för att ta del av samhällsutveckling, 
debatt och bildning. Vi ska tillhandahålla möjlighet att utveckla sin kunskap inom de områden 
som efterfrågas så långt det är möjligt. 
Biblioteket ska främja människors fantasi och bidra till rekreation och välbefinnande. 
 
Säters kommun använder sig av SKL:s ramavtal för litteratur. 
 
Vi tar gärna emot inköpsförslag och alla fjärrlåneförfrågningar beaktas i första hand som 
inköpsförslag. Vi fjärrlånar sådant som avancerad högskolenivå, mycket smal litteratur, äldre 
material och sådant som kan vara svårt att köpa in. 
 
Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose våra användares behov och önskemål av medier. 
Vi har ett särskilt stort ansvar att tillhandahålla och erbjuda relevanta medier till de prioriterade 
grupperna. 
 
Med fokus på behovet av livslångt lärande prioriterar vi att tillhandahålla kurslitteratur på 
komvuxnivå. 
 
Populära böcker som det blir längre kö på köper vi in flera exemplar av för att så många som 
möjligt ska få möjlighet att låna dem när de är aktuella. 
 
De tre biblioteksenheterna samarbetar kring medierna. Huvudbiblioteket har ett större ansvar för 
att hålla en bredd i beståndet och kompletterar filialernas behov.  
 
Gåvor av medier förbehåller vi oss rätten att tacka nej till. 
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Medier för barn och unga 

Vi prioriterar att köpa in medier som är lättlästa och medier på andra språk. 
Vi tycker det är viktigt med en bredd i medieutbudet, en bredare tillgång än vad som kanske syns 
på bokhandelns topplistor. Barn ska kunna hitta många typer av litteratur på biblioteket. 
Vi arbetar med anpassade placeringar för att underlätta för barn och unga att hitta det de söker. 
 
Vi har surfplattor för användning på olika platser i biblioteket. De är anpassade till olika 
målgrupper och åldrar med en bredd i installerade appar. Vi uppdaterar vilka appar som finns 
installerade och tar gärna emot förslag.  
Vi har ett abonnemang via Pappasappar.se för tillgång till kvalitativa appar för barn. 

Medier på andra språk 

Vi ska stödja integrationen i vårt samhälle och även arbeta för att personer ska kunna bibehålla 
sitt modersmål. Vi ska tillhandahålla litteratur på de språk som efterfrågas. Det görs genom 
inköp, samarbete inom länet och genom lån från Internationella biblioteket. 

Gåvoböcker 

Idag delar vi ut gåvoböcker till nyfödda, fyraåringar, sexåringar och nyinflyttade i kommunen. Vi 
vill kunna ge böcker till alla i en familj som flyttar hit och ha en bredd i urvalet av gåvoböcker. 

Tillgängliggjorda medier 

Alla har rätt till läsupplevelser och läsglädje. Vi ska se till att alla hittar sin medieform och sina 
hjälpmedel för att möjliggöra det till fullo. 
Vi strävar efter att alla i samhället ska kunna ta del av samhällsinformation, teknik och litteratur, 
vare sig ekonomiska, fysiska, mentala eller språkliga hinder ska stå i vägen. 
 
Det är framförallt viktigt med en god kompetens hos oss för att kunna tillhandahålla en god 
service och vägledning bland de medieformat och hjälpmedel som finns. 
 
För de som inte kan ta sig till biblioteket erbjuder vi särskilda tjänster så som boken kommer och 
talböcker. 
 
Vi tillhandahåller olika medieformat så som exempelvis lättläst, storstil, talböcker, taktila böcker 
och kombinerade böcker/ talböcker. 
 
 

Evenemang och aktiviteter 
I arbetet med våra läsfrämjande evenemang har vi fokus på ett mångfaldsperspektiv. Vi vill nå ut 
till många grupper och individer i samhället. Detta utgår från biblioteksplanen och de 
prioriteringar som lyfts där. 
 
Vi arbetar för varierade aktiviteter och författarbesök och arbetar aktivt för att lyfta olika 
behov/intressen varje år och bjuder in olika grupper. 
 
Det är viktigt att vi är öppna för alla och vi väljer att inte ta inträde på bibliotekets arrangemang. 
 


