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Ny struktur för biblioteksverksamheten i 
Västerås 

1 Sammanfattning 
 
I Västerås stads biblioteksplan som fastställdes av fullmäktige 2013 beslutade 
man att ta fram ett förslag om ny biblioteksstruktur. Man ville se över 
stadsdelsbibliotekens placering i staden och den mobila verksamhetens 
utformning. Man ville också få förslag på hur man kan göra 
biblioteksverksamheten mer tillgänglig för medborgarna och nå nya grupper 
av biblioteksanvändare. Huvudbibliotekets framtida lokalbehov skulle belysas 
liksom samarbetet med skolbiblioteken. 
 
Uppdraget gick till undertecknad, bibliotekskonsulten Inger Eide-Jensen vid 
Nätverkstan Kultur AB i Göteborg. Under åren 2004 till 2005 gjorde jag på 
dåvarande Kultur- och fritidsnämndens uppdrag en utredning av 
biblioteksverksamheten i Västerås. 
 
I det förslag jag presenterar har jag främst tagit utgångspunkt i de 
målsättningar som uttrycks för Västerås stad i biblioteksplanen, i visionen för 
Västerås stad, i gällande översiktsplan och i Kultur- idrotts- och 
fritidsnämndens strategiska plan. Det finns dessutom nationella styrmedel – 
för folkbiblioteken i bibliotekslagen och för skolbiblioteken i skollagen. 
 
Tillgänglighet för alla, mötesplatser, deltagande, mångfald, hållbarhet, 
flexibilitet och samarbete är nyckelbegrepp som återkommer i alla 
målsättningar för Västerås stad. Barn och unga är prioriterade inom 
kulturverksamheterna. De är också prioriterade inom många andra 
verksamhetsområden i Västerås. 
  
 I enlighet med de målsättningar som uttrycks i Västerås stads måldokument 
har jag lagt stor tonvikt på biblioteket som mötesplats. Det finns de som tror 
att det fysiska biblioteket kommer att få mindre betydelse när så många 
medier görs tillgängliga digitalt. Men ännu är det så att ingen 
kulturinstitution kommer ens i närheten av folkbibliotekens besökssiffror. 
Man behöver en lots in bland informationssamhällets alla möjligheter, man 
vill se och tala med andra människor, fysiskt och i realtid, och uppleva 
inspiration, gemenskap och sammanhang.  
 
De förslag som jag lägger fram är inte radikala i den meningen att de föreslår 
omfattande omlokaliseringar av biblioteken i staden. Jag föreslår inte heller 
etablerandet av flera nya bibliotek i bostadsområdena trots att biblioteken i 
Västerås faktiskt ligger ganska glest.  Förslagen utgår i stället från att man 
inom Västerås stadsbiblioteks verksamhet ska göra sina befintliga 
stadsdelsbibliotek resursstarkare och öka deras ansvar för att möta de 
boende i bibliotekets närområde. De kan kompletteras av en offensiv mobil 
biblioteksverksamhet med nya verksamhetsformer som skissats i en av 
biblioteksförvaltningen presenterad bokbussutredning. 
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Verksamheten vid stadsdelsbiblioteken bör stärkas och diversifieras och 
stadsdelsbiblioteken bör få större resurser och ansvar för 
verksamhetsutveckling vid stadsdelarnas bibliotek. Jag bedömer att man på 
det sättet ska kunna skapa fler samarbeten i stadsdelarna och göra 
stadsdelsbiblioteken tillgängliga som bibliotek, som samlingslokaler, som 
mötesplatser, som lokala kulturcentra på medborgarnas egna villkor. 
 
Jag har också förslag om nya biblioteksverksamheter i Erikslunds köpcentrum 
och Resecentrum. De kan möta gamla och nya biblioteksbesökare ”mitt i 
språnget” och, i enlighet med intentionerna i biblioteksplanen, inspirera nya 
grupper till läsning och upplevelser. De föreslås bli ”nisch”-bibliotek: det i 
Erikslund för barn som kommer med sina familjer till köpcentret och det i 
Resecentrum för vuxna, främst pendlare. 
 
Västerås bokbuss är gammal och behöver ersättas. Inköp av två nya 
bokbussar skulle öka flexibiliteten; en stor och en liten. Därigenom ökar 
möjligheterna till snabba förändringar och kontaktpunkterna till biblioteket. 
En ny typ av mobilt bibliotek kan skapas.  
 
Biblioteken blir mer tillgängliga om man ökar öppethållandet och har samma 
öppethållande överallt där det är möjligt.  Öppettiderna på biblioteken bör 
vara generösa och lätta att hålla i minnet. 
 
Under 2014 beräknas Barn- och ungdomsnämnden behandla frågan om 
utvecklingen av skolbiblioteken i Västerås. Så snart beslut fattats föreslår jag 
att Kultur- idrotts- och fritidsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden 
tillsätter en samarbetsgrupp som kan arbeta fram en struktur för 
bibliotekssamarbete mellan folk- och skolbibliotek där synergieffekter tas till 
vara.  En grupp bör få i uppgift att inte bara utforma långsiktiga 
samarbetsplaner mellan skolbibliotek och folkbibliotek utan också sjösätta 
dem. 
 
I mitt uppdrag ingick att samspela med en utredning om huvudbibliotekets 
framtida lokalbehov. Eftersom någon utredning ännu inte är tillsatt lämnar 
jag här endast några korta kommentarer till frågan. Min uppfattning är att 
man vid en tillbyggnad bör prioritera huvudbibliotekets kontaktytor, där 
biblioteket möter besökarna. Vid en eventuell tillbyggnad av huvudbiblioteket 
bör biblioteket förstås ges möjlighet att exponera sina medier på ett 
intresseväckande sätt och man bör också få ökat utrymme för utställningar 
och ytterligare en eller flera samlingslokaler. Västerås stadsbibliotek har 
redan idag en självklar roll som stadens öppna kulturhus. En utbyggnad bör 
ge utrymme för att ytterligare utveckla den rollen. Västerås stadsbiblioteks 
unika kulturarv, de medeltida samlingarna, bör få säkra lokaler och lokaler 
som medger exponering och levandegörande av samlingarna.  
 
Det finns visioner och idéer om utveckling av biblioteksverksamheten i den 
växande staden Västerås. Två biblioteksplaner, ett förslag till utveckling av 
bokbussverksamheten mot mer flexibla arbetsformer och en 
skolbiblioteksplan har tagits fram under perioden 2006 till 2013. Man vill 
skapa en biblioteksverksamhet med hög tillgänglighet, flexibel verksamhet 
och offensiva metoder för att möta människor och nå nya grupper av 
biblioteksanvändare. Enligt min bedömning finns det ännu inte medel avsatta 
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för biblioteksverksamheten under planperioden som gör det möjligt att leva 
upp till målsättningarna annat än i begränsad omfattning. 
 
Folkbiblioteksverksamheten i Västerås bedrivs under samma villkor och med 
ungefär samma inriktning och resultat som 2006. Det kanske helt enkelt är 
dags att börja diskutera finansiering för att kunna gå från ord till handling; att 
börja resan mot biblioteksplanens mål att nå nya grupper, att arbeta 
flexibelt, att öka tillgängligheten och att på allvar prioritera 
biblioteksverksamheten för barn och unga. 

2 Uppdraget 
 
Kommunfullmäktige i Västerås fastställde den 4 juni 2013 en biblioteksplan 
för Västerås stad för perioden 2013 till 2017 (Dnr 2010/37-KIFN-480). 
Ett av de mål som anges i planen är att göra biblioteksverksamheten mer 
flexibel. Som en åtgärd för att nå det målet angavs i planen: 
  

”Förslag ska tas fram på ny biblioteksstruktur i kommunen vad 
gäller stadsdelsbibliotekens placering och form och den mobila 
servicens struktur. En utredning ska ge förslag på hur 
invånarnas tillgänglighet till biblioteksservicen kan öka och hur 
verksamheten kan nå nya målgrupper genom en ändrad 
struktur. Utredningen samspelar med utredningen om 
huvudbibliotekets framtida lokalbehov. (2014)” 

 
Kultur- idrotts- och fritidsnämndens (KIFN) förvaltningsledning har till det 
utredningsuppdraget tillfogat:  
 

”Utredningen ska belysa huvudbibliotekets och 
filialbibliotekens olika roller och diskutera samspelet mellan 
dem liksom samspelet mellan folkbibliotek och skolbibliotek. 
Folkbibliotekets samspel med andra samhällsaktörer bör också 
diskuteras och belysas.” 
  

Utredningsuppdraget har anförtrotts undertecknad, bibliotekskonsulten 
Inger Eide-Jensen vid Nätverkstan Kultur AB i Göteborg. Under åren 2004 till 
2005 gjorde jag på dåvarande Kultur- och fritidsnämndens uppdrag en 
utredning av biblioteksverksamheten i Västerås. (Dnr 2004/157-KFN-60). 

3 Styrdokument för uppdraget 
 
De lokala styrdokumenten - de som uttryckts i politiska beslut i Västerås - är 
förstås de viktigaste för den här utredningen. Därför redovisas nationella och 
internationella styrdokument bara kortfattat här. De finns mer utförligt 
beskrivna i handlingen ”Revidering av biblioteksplan för Västerås stad. 
Bakgrundsmaterial till biblioteksplan för Västerås stad 23 oktober 2012” (Dnr 
2010/37-KIFN-480). 
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3.1 Lokala styrdokument 

Tillgänglighet för alla, mötesplatser, deltagande, mångfald, hållbarhet, 
flexibilitet och samarbete är nyckelbegrepp som återkommer i alla 
målsättningar för Västerås stad. Barn och unga är prioriterade inom 
kulturverksamheterna. De är också prioriterade inom många andra 
verksamhetsområden i Västerås. 
 
Biblioteksplanen antogs av fullmäktige i juni 2013. Den är ett viktigt 
styrdokument. Fullmäktige beslutade om elva mål för perioden 2013 till 
2017.  

 ”Huvudbiblioteket ska vara en mötesplats som bidrar till stadens 
attraktivitet 

 Bredd i utbudet ska erbjudas biblioteksanvändarna 

 Bibliotekets verksamhet ska inspirera besökarna 

 Biblioteket ska spela en roll i kunskapssamhället 

 Biblioteket ska präglas av öppenhet, delaktighet och samverkan med 
externa aktörer och med bibliotekets användare 

 Biblioteket ska stärka den lokala identiteten och samtidigt ge 
utblickar nationellt och globalt 

 Bibliotekets verksamhet ska vara flexibel och nå alltfler 

 Biblioteket ska upplevas som tillgängligt av alla 

 Skolbiblioteksverksamheten ska utvecklas 

 Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till ett språk 

 Folkbibliotek och skolbibliotek ska samverka ” 
 
Biblioteksplanen uttrycker en vision: 
 

 ”……biblioteksverksamheten ska kännetecknas av flexibilitet. 
Det gäller såväl verksamhet som den fysiska organisationen. 
Biblioteksverksamheten möter i högre grad invånarna där de 
befinner sig, det kan vara såväl på badstranden som i 
shoppingcentret eller på äldreboendet. Stadsbibliotekets 
servicegrad differentieras mer för att möjliggöra nysatsningar. 
Det sker utifrån synen att det lokala biblioteket är en viktig 
samhällsaktör.”  

 
Utredningen om huvudbibliotekets framtida lokalbehov är en fråga för 
kommunledningen i Västerås. Någon utredning är ännu inte tillsatt. Jag har 
därför samtalat med tjänstemän inom KIFN:s och Västerås stadsbiblioteks 
ledningar om huvudbibliotekets lokalmässiga begränsningar och möjligheter 
och om dess roll i biblioteksstrukturen. De samtalen ligger till grund för mina 
förslag och bedömningar.  
 

”Den mobila verksamheten ska utvecklas och mer inriktas på 
att nå nya målgrupper och mindre på den fasta turlistan. Det 
innebär att bokbussens verksamhet blir mer flexibel, den kan 
snabbare ställa om sig mot aktuella behov. Körtiden för 
bokbussen ska utökas.(2013)” 
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”Tillgängligare mobil verksamhet i Västerås: bokbussutredning av Roselill 
Rapp och Kristina Öster” (Dnr 2013/830 – KIFN – 480) är en utredning i linje 
med det förslaget. Den presenterades av biblioteksförvaltningen i juni 2012. 
De förslag som läggs där har jag diskuterat med bibliotekets medarbetare. 
Jag har använt de diskussionerna och bokbussutredningen för mina förslag. 
 

”För att nå nya målgrupper ska någon form av 
biblioteksservice inrättas på nya platser. Verksamheten ska 
utvärderas efter ett par år (2014).” 

 
Ett bibliotek i något köpcenter är en idé som fanns med i Västerås första 
biblioteksplan. En senare motion till fullmäktige om ett bibliotek i ett 
köpcenter avslogs med hänvisning till den biblioteksplan som fastställdes 
2013. Något konkret förslag finns ännu inte. 
  

”För att öka tillgängligheten till bibliotekets service ska någon 
av stadens filialer på prov bli ett så kallat meröppet bibliotek. 
Det innebär att tillgänglighete utökas genom att biblioteket är 
öppet utan bemanning av personal vissa tider.(2014)” 

 
Biblioteksledningen arbetar nu (mars 2014) med att hålla öppet viss tid på 
några stadsdelsbibliotek utan bemanning. Det finns goda erfarenheter i både 
Sverige och Danmark av sådan verksamhet. Biblioteksanvändarna kan via sitt 
lånekort få tillträde till bibliotekets lokaler och till automatiserade lösningar 
för utlån och återlämning. 
 
Strategisk plan för kultur- idrotts- och fritidsnämnden 2012-2015 uttrycker 
visionen: 
 

”… alla västeråsare ska uppleva att det finns möjlighet att 
utöva, skapa och ta del av kultur- idrotts – och övriga 
fritidsaktiviteter enskilt och tillsammans med andra utifrån 
fysiska och sociala möjligheter och behov. Detta gäller i 
synnerhet barn och ungdom.” 

 
Västerås stads vision ”Västerås 2026 – staden utan gränser” uttrycker bland 
annat:  
 

”Västerås är en stad som bubblar av engagemang. 
Västeråsarna känner delaktighet och en stark vilja att vara 
med och bidra…………Mångfalden är vår stora tillgång och vi 
ser möjligheter i olikheterna. Genom vår öppna attityd 
fortsätter vi att utvecklas …………..Det sjuder av vilja och 
engagemang i våra bostadsområden, vid Mälaren och på 
landsbygden..…..……Föreningar, företag och offentlig 
verksamhet har skapat miljöer och aktiviteter där alla kan hitta 
ett socialt sammanhang att ingå i. Det ger utrymme för unika 
förutsättningar för spännande och utvecklande möten. Allt 
ifrån mysiga cafémiljöer till mer storslagna upplevelser inom 
kultur och idrott.” 
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Västerås översiktsplan 2026 med utblickar till 2050 (KFM § 278 Dnr 
2011/436-KS-100) antagen av kommunfullmäktige 2012-12-06  presenterar 
strategier för att uppnå visionerna. Bland strategierna märks: 
 

 ”Kulturliv ger staden karaktär. Västerås har ett rikt och spännande 
kulturliv som vitaliserar, väcker intresse och lockar till sig kreativa 
människor och företag. Kulturell spets och mångfald bidrar till 
stadens attraktiva profil. 

 Bygg staden inåt. En tät stad med korta avstånd ger bra möjligheter 
att ta sig fram till fots och med cykel. En tät stad ger närhet till skola, 
barnomsorg och mötesplatser. En tät och blandad stad ger mångfald. 
En tät och grön stad är hållbar och hälsosam. I den täta staden är det 
lätt att leva. 

 City - en mötesplats för alla. City är alla västeråsares och besökares 
naturliga mötesplats och kräver ständig förändring och utveckling för 
att bli än mer attraktivt, vänligt och välkomnande. Tillgängligheten till 
city förbättras för alla. 

 Livskraftig landsbygd med starka serviceorter. De mindre tätorterna i 
kommunen fyller en viktig roll genom att erbjuda ett basutbud av 
service som skola, handel, vård och omsorg samt platser för möten 
och aktiviteter.” 

 
 

3.2 Nationella styrmedel 

Ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014 (SFS 2013:801). Så här 
sammanfattar kulturdepartementet de delar som närmast berör 
folkbibliotekens verksamhet: 

 
”Bestämmelserna i den nya lagen innebär att allmänheten 
avgiftsfritt ska få låna litteratur oavsett publiceringsform, det 
vill säga oavsett om den tillhandahålls i fysisk form eller 
digitalt som till exempel e-böcker. Enligt den nya 
bibliotekslagen ska folkbiblioteken också främja kunskapen om 
hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet. 
Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt 
vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas. I all 
synnerhet trycker bibliotekslagen på prioritering av barn och 
unga. Andra prioriterade grupper i den nya lagen är: 
personer med funktionsnedsättning, 
personer med annat modersmål än svenska 
nationella minoriteter 
Det innebär att det allmänna biblioteksväsendet ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras 
olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska 
hjälpmedel. De ska också ägna särskild uppmärksamhet åt de 
nationella minoriteterna och personer som har annat 
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modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda 
litteratur på relevanta språk och på lättläst svenska.”  

 
Skollagen (SFS 2010:800) som trädde i kraft 2011 reglerar skolans 
biblioteksverksamhet. Enligt lagen ska  
 

”……..eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha 
tillgång till skolbibliotek.”  

 
 
 
 
Lagen gäller även fristående skolor. Skolinspektionen har gjort förtydliganden 
om skolbibliotek i en PM i september 2011, där det särskilt betonas att det är 
huvudmannen som har ansvar för att skolbiblioteksverksamhet finns vid alla 
skolor. (http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-
vagledning/Stallningstaganden/Skolbibliotek/) 
 

3.3 Internationella styrmedel 

Unescos folkbiblioteksmanifest utvecklades i samarbete mellan Unesco och 
IFLA  - International Federation of Library Associations - redan 1949. 
Nuvarande version antogs av Unesco 1994. Portalparagrafen uttrycks i 
inledningen så här: 
 

”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är 
grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas 
genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva 
sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv 
roll i samhällslivet. Medborgarnas eget deltagande i 
utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod 
utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, 
tankar, kultur och information. Folkbiblioteket som lokalt 
kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt 
lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell 
utveckling för den enskilde och för olika grupper i 
samhället…..”  

 
 
Unescos skolbiblioteksmanifest har utvecklats gemensamt av IFLA och 
Unesco. Där står bland annat följande att läsa i inledningen. 
 

”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är 
grundläggande i ett informations-och kunskapssamhälle. 
Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett 
livslångt lärande……….  
Som stöd för studierna erbjuder skolbiblioteket tjänster i form 
av informationssökning, via litteratur och andra medier. Det 
ger hela skolsamhället möjlighet att utveckla ett kritiskt 
tänkande genom att mer effektivt kunna hantera 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolbibliotek/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolbibliotek/
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informationskällorna. Skolbibliotekens material är ett 
värdefullt komplementtill läromedel och i undervisningen.” 
(Unescos skriftserie 1/2006.) 

 

4 Folkbiblioteken i Västerås växer fram – en kort 
historik 

 
1956 invigdes det nuvarande huvudbiblioteket i Västerås. Då fanns det redan 
två stadsdelsbibliotek. Det ena låg i Badelunda gamla kommun och det 
flyttades snart till Skiljeboplatsen, där det fortfarande ligger. Det andra låg i 
Gideonsbergsskolan. 
 
I samband med 1967 års kommunsammanläggning tillkom flera 
stadsdelsbibliotek. 1971 köpte Västerås stad in sin första bokbuss. Vid 
kommunsammanläggningen 1974 tillkom stadsdelsbiblioteken i Bäckby och 
Råby. Det yngsta stadsdelsbiblioteket är från 1980: Önsta-Gryta bibliotek.  
1990 hade Västerås 98 233 invånare och tolv stadsdelsbibliotek: Bäckby, 
Dingtuna, Hammarby, Hökåsen, Irsta, Råby, Skiljebo, Skultuna, Tillberga, 
Vallby, Viksäng och Önsta-Gryta. 
 
En del av stadsdelsbiblioteken var mycket små med litet bokbestånd och kort 
öppethållande. Under 1990-talet och i början av 2000-talet lades flera 
stadsdelsbibliotek ner, dels på grund av lågt utnyttjande och dels av 
besparingsskäl. 
 
2006 hade Västerås 132 920 invånare och åtta stadsdelsbibliotek. Biblioteken 
i Bäckby, Irsta, Råby, Skiljebo, Viksäng och Önsta-Gryta drevs av Västerås 
stadsbibliotek. Kommundelsnämnden i Skultuna bedrev då liksom nu 
biblioteksverksamhet. I Tillberga fanns också redan då redan ett bibliotek 
som drevs av Tillberga Grannskapsservice. 
 
År 2006 svarade stadsdelsbiblioteken, inklusive Tillberga och Skultuna, för 43 
% av Västerås stadsbiblioteks totala utlåning.  
 
 

5 Västerås stadsbibliotek idag 
 
2013 hade Västerås 140 500 invånare och liksom 2006 finns det åtta 
stadsdelsbibliotek – eller kanske man skulle säga sju. Biblioteket i Irsta som 
hålls öppet 7 timmar en dag i veckan är närmast att betrakta som en 
”utlåningsstation”.  Skultuna bibliotek drivs fortfarande av 
kommundelsnämnden och Tillberga bibliotek av Grannskapsservice på 
uppdrag av KIFN. I Tillberga har man beslutat att flytta biblioteket till ett mer 
centralt läge i Medborgarhuset. 
 
År 2012 svarade stadsdelsbiblioteken för 39.3 % av den totala utlåningen. 
Förändringen från 2006 är väldigt liten. Man kan också notera att de 
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elektroniska utlånen via webbplatsen under samma period har ökat från 10 % 
till 23 %. De utlånen kan inte hänföras till något enskilt bibliotek.  
Stadsdelsbiblioteket i Skiljebo beräknas flytta in i nya lokaler tillsammans 
med boendekooperativet Hjärtpunkten Skiljebo i juni 2015. Biblioteket finns 
tillsvidare i provisoriska lokaler. I övrigt är biblioteksstrukturen oförändrad 
från 2006.  
 
I den bokbussutredning som nämnts under punkten 3.1 och som har tagits 
fram av biblioteksförvaltningen föreslås en förnyelse av 
bokbussverksamheten. Där diskuteras möjligheten att köpa in två bokbussar. 
En stor bokbuss föreslås i utredningen bedriva biblioteksverksamhet i 
kommundelarna med fasta hållplatser, men också med längre stopptider som 
ett slags ”en dag i veckan-bibliotek”, en mobil biblioteksverksamhet.  
I utredningen föreslås också att man skulle kunna göra spontana stopp på 
nya och överraskande ställen. Den mindre bokbussen föreslås besöka 
förskolor och andra ställen där man når barn och unga. Det finns ännu inga 
beslut i frågan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrog under 2012 till skolverksamheten att 
göra en skolbiblioteksplan för Västerås stad med syfte att utveckla 
skolbiblioteken till att bli moderna och att bli en naturlig del av skolans 
pedagogiska verksamhet. Rapporten ”Förslag till skolbiblioteksplan för 
Västerås stad” redovisades för Barn- och ungdomsnämnden i maj 2013. 
(Dnr.2012/381-BaUN-648.) Inga beslut hade fattats i ärendet i mars 2014. 
Beredning pågår med beräknat beslut i Barn- och ungdomsnämnden i april 
2014. 
 

5.1 Jämförelser med andra bibliotek 

Under perioden 2004-2005 gjorde jag på uppdrag av dåvarande Kultur- och 
fritidsnämnden en genomlysning av biblioteksverksamheten i Västerås. 2012 
gjordes i en intern PM en ekonomisk genomlysning av 
biblioteksverksamheten i Västerås stad av Kultur-, idrotts- och 
fritidsnämndens stab.  Kommunjämförelser har gjorts och dokumenterats 
utförligt i båda dessa genomlysningar. 
 
Därför har jag valt att jämföra bara några få områden mellan Västerås, 
Uppsala, Linköping och Örebro, därför att dessa fyra städer är tämligen lika 
stora. De har andra likheter också; de är till exempel 
universitets/högskoleorter och befolkningens utbildningsnivå är ungefär 
densamma. 
 
Jag har använt Statistiska centralbyråns och Kungliga bibliotekets statistik 
Folkbiblioteken 2012 som källa. Jag har också använt den sammanställning 
som görs av Biblioteksföreningen under rubriken ”Lokala och regionala 
förutsättningar för kunskapssamhället”. 
(http://www.biblioteksforeningen.org/fakta-om-bibliotek/statistik/2012-ars-
siffror/) 
 
I dessa fyra städer har invånarna ungefär lika många bibliotek per 1000 
invånare att besöka. Örebroarna har tätast mellan biblioteken, och invånarna 

http://www.biblioteksforeningen.org/fakta-om-bibliotek/statistik/2012-ars-siffror/
http://www.biblioteksforeningen.org/fakta-om-bibliotek/statistik/2012-ars-siffror/
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i Uppsala och Västerås glesast. I Västerås och Örebro har huvudbiblioteket 
öppet ungefär 10 timmar i veckan mindre än huvudbiblioteken i Uppsala och 
Linköping. Huvudbiblioteket i Linköping har mest öppet – 72 timmar i veckan. 
 
Västerås det minsta antalet anställda per 1000 invånare. 
 
Öppethållande/vecka vid stadsdelsbiblioteken 
Örebro  459 
Linköping  292 
Västerås  287 
Uppsala  263 
 
De fyra städerna har ungefär lika många utlån per invånare: strax över 6. 
Uppsalaborna lånar litet mer – 8 lån per invånare. 
 
I Västerås besöker man biblioteket 5 gånger om året, i Örebro och Linköping 
runt 6 gånger om året – i Uppsala 7 gånger om året. 
 
Mest nya medier köper man in varje år i Uppsala och Linköping och litet färre 
i Västerås och Örebro. Skillnaderna är inte stora. Alla köper in runt 0.2 medier 
per invånare.  
 
Kostnad (kronor) per utlån 
Riket  56 
Linköping  67 
Västerås  57 
Örebro  51 
Uppsala  45 
 
Kostnad för biblioteksverksamheten (kronor) per invånare  
Riket  400 
Linköping  452 
Uppsala  401 
Västerås  369 
Örebro  322 
 
Antal anställda per 1000  invånare 
Riket  0.45 
Uppsala  0.43 
Linköping  0.42 
Örebro  0.41 
Västerås  0.40 
 
Utlån av antal medier per år till barn mellan 0 och 14 år 
Riket  17 
Uppsala   20 
Linköping 18 
Örebro  18 
Västerås  16 
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Antal medier per barn 0-14 år i bibliotekets samlingar 
Riket  8 
Linköping  7 
Uppsala  6 
Örebro  6 
Västerås  4.8 
  
Antal låntagare per invånare i riket är 0.28 och Västerås har 0.27, Uppsala 
0.31, Örebro 0.26 och Linköping 0.36. 
Sammantaget visar jämförelsen att Västerås inte ligger ”bäst” till inom något 
område. Man har färre medier för barn och unga och också lägre utlåning per 
år till dem än de andra biblioteken i jämförelsen. 
Örebro är bibliotekstätast och har de mest generösa öppettiderna på 
stadsdelsbiblioteken. 
 
Västeråsarna är emellertid mycket nöjda med sin biblioteksverksamhet enligt 
Statsitiska Centralbyråns medborgarundersökning och uppskattningen av 
bibliotekets verksamhet växer. Bibliotekets medarbetare erbjuder sannolikt 
en mycket bra kvalitet i biblioteksverksamheten för de medel man har att 
disponera. 
 
Mellan å ena sidan Uppsala, Örebro och Linköping och å andra sidan Västerås 
skiljer sig grundskolebiblioteken åt. Uppsala, Örebro och Linköping har gjort 
betydande satsningar på sina skolbibliotek när det gäller både kompetens, 
lokaler och medier. Celsiusskolan i Uppsala blev Årets skolbibliotek 2013. 
 
I Västerås har ännu inga beslut fattats rörande utveckling av grundskolans 
bibliotek för att möta skollagens krav efter den utredning med förslag om 
skolbiblioteken som presenterades för Barn- och ungdomsnämnden 2013. 
 
Gymnasiebiblioteken i Västerås har kompetenta medarbetare och fyller sina 
uppgifter på ett bra sätt. 
 

6 Utgångspunkter för överväganden och förslag 
 
Som utgångspunkter för de förslag jag lämnar under rubriken 6 ”Förslag till 
ny struktur för Västerås stadsbibliotek” ligger dels reflektioner och 
funderingar kring det material om Västerås utveckling som redovisas i 
Västerås stads översiktsplan, dels de samtal jag haft med bibliotekets ledning 
och medarbetare kring folkbibliotekets plats och uppgifter i allmänhet och i 
Västerås i synnerhet. Samtalen har rört behovet av mötesplatser, 
erfarenheter av önskemål från biblioteksbesökarna och möjligheterna att nå 
nya grupper. 
 

6.1 Västerås stad – större och starkare  

Sverige är enligt en OECD rapport från 2013 det EU-land som urbaniseras 
snabbast. Idag lever mer än var femte svensk i en storstad. Stockholm, 
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Göteborg och Malmö ökar mest. Stockholm och Mälardalen blir allt 
attraktivare för människor med bra utbildning. 
 
Västerås stad har antagit en översiktsplan som, om den förverkligas, ska ge 
möjligheter att erbjuda bostäder, arbete, pendlingsmöjligheter inom 
regionen, en hållbar miljö och ett bra liv för dem som lever och verkar i 
Västerås. Bland annat vill man erbjuda ett rikt och varierat kulturliv med 
intressanta mötesplatser. 
 
Västerås kommer att växa – kanske med ca 1 500 personer om året fram till 
2026. Staden ska växa inåt och sambanden med Mälaren och de nya 
stadsdelarna längs Mälarstranden ska utvecklas. 11 600 bostäder ska byggas 
fram till 2026. Detaljplaner för 3 000 bostäder finns eller arbetas med nu i 
bl.a. Stationsområdet/Resecentrum, Lillåudden (fortsatt byggnation), 
Kopparlunden, Öster Mälarstrand och Hälla. 
 
I ett planprogram för Bäckby föreslås kompletteringar med både nya 
bostäder och äldreboende i närheten av Bäckby torg, där biblioteket nu 
ligger, och bostäder och verksamhetslokaler på flera andra delar av Bäckby. 
(Västerås stad. Planprogram för stadsdelen Bäckby 4 dec 2013 Pp31 Bäckby.) 
 
Mellan 2012 och 2026 räknar man i Västerås översiktsplan med att 
befolkningen ska ha ökat med cirka 20 000 invånare – lika många som det bor 
i Kumla! 
 
Flera Västeråsare behöver flera möjligheter till biblioteksservice om 
tillgänglighetsmålet ska förverkligas. I de olika planprocesserna behöver man 
beakta behovet av bibliotek i stadsdelarna och involvera biblioteket i 
planarbetet. 
 

6.2 Huvudbibliotek – stadsdelsbibliotek – skolbibliotek: rollfördelning 

Folkbiblioteken är ett dagligen pågående demokratiprojekt. Folkbiblioteket 
kan göra yttrandefriheten till verklighet för den enskilde medborgaren.  
Kostnadsfri och oberoende information och rätten till allas fria 
opinionsbildning kan göras möjliga på folkbiblioteket. Det kan man göra på 
lokal nivå och i varje medborgares vardagsliv. Yttrandefrihet och vad som 
ibland kallas yttrandejämlikhet är inte någonting som ”finns” i något samhälle 
utan en aktiv ansträngning. De är snarare processer, förhållningssätt till 
demokratin och den fria opinionsbildningen; något som ständigt måste 
erövras och definieras, något vars gränser ständigt måste prövas. 
Folkbiblioteket bidrar genom att visa mod, genom att låta även de svagaste 
röster höras och genom att ge utrymme åt dem som utmanar åsikter och 
ifrågasätter och genom att inte väja för komplexiteten i samhället och i 
människors liv. Folkbiblioteket kan underlätta för människor på lokal nivå att 
tala och bli lyssnade till.  
 
I Västerås Översiktsplan betonas på många ställen behovet av mötesplatser. 
Folkbiblioteken är sådana mötesplatser – över generationsgränser, 
genusgränser, sociala och etniska gränser. Biblioteket är en av få 
mötesplatser dit det inte kostar att gå. Till biblioteket går man utan tvång. 
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Biblioteket utgör ett rum där man aktivt kan utnyttja sin informations- och 
yttrandefrihet. Det lokala folkbiblioteket kan beskrivas som en lågintensiv 
mötesplats. Samhällsforskare talar ibland om den tredje platsen och brukar 
beskriva den som en plats mellan hemmet och arbetet, ett slags fristad: ett 
fysiskt eller andligt rum där man ömsar skinn från arbetsskinnet till 
privatskinnet. 
 
Den ökande digitaliseringen av medier har inneburit stora förändringar för 
både läsare och bibliotek. Distributionen av text sker ofta direkt via egen 
dator, pad eller telefon till läsaren. Biblioteken har följt med i den 
utvecklingen - inte alltid utan svårigheter.  Upphovsrättsliga svårigheter är en 
av dem. På vilka villkor biblioteken ska få tillgång till digitala medier är över 
hela världen en pågående fråga för diskussion mellan upphovsmännen, 
rättighetsinnehavarna och biblioteken. 
    
Investeringar i ny teknik har krävts, men framför allt har bibliotekens 
medarbetare utvecklat sin kunskap om och förståelse för digitala medier. 
Dagens, i huvudsak kvinnliga och medelålders, medarbetare på landets 
bibliotek är kanske mer informationskompetenta än de allra flesta av oss.  
Vilka medier som finns i morgon och vilka distributionsformer de kan få är 
svårt att veta – det enda man säkert kan veta är att de förändras.  
 
Det finns förstås de som tror att det fysiska biblioteket spelat ut sin roll i en 
framtid när ”allt” finns att tillgå digitalt. Kanske kommer bibliotekens behov 
av lokalytor för medier att se annorlunda ut om några år. Men man måste 
komma ihåg att biblioteket spelade en stor roll i många människors liv också 
när det bara fanns pappersböcker och dessutom i mindre mängd än idag. Alla 
hittar inte in i mediernas värld med lätthet och utan lots, detta oavsett hur 
medierna ser ut. Det finns enligt min bedömning ingen anledning att tro att 
det skulle bli så mycket lättare med fler typer av medier och dagens 
gigantiska textflöde.  Just eftersom vi tillbringar mycket tid på digitala 
mötespatser behöver också de fysiska mötesplatserna utvecklas och stärkas 
som rum för det demokratiska samtalet. 
 
Digitala klyftor talar man om, men än så länge tror jag att digitala avgrunder 
skulle vara ett bättre uttryck för skillnaderna i människors möjligheter att ta 
del av den kultur och den information de längtar efter och behöver. På 
biblioteket kan man stegvis göra sig förtrogen med medielandskapet och 
finna vägvisare. 
 
Dagens teknik förenklar transaktionerna på biblioteket. Man kan låna och 
lämna igen alldeles själv och man kan hålla reda på sina lån och boka datortid 
och göra reservationer av medier hemifrån via sitt bibliotekskonto – om man 
vill.  
 
Men biblioteket och de människor man möter där har ändå kvar sin 
dragningskraft.  För om man behöver hjälp så får man det. På den digitala 
mötesplatsen har människorna inget kroppspråk och en smileys 
ansiktsuttryck är trots allt inte så många.  Vill man föra ett samtal i realtid 
med en levande människa så kan man göra det på biblioteket: om en bra bok, 
om vädret, om lokalpolitiken eller om livet, kärleken och döden, det som alla 
de bra böckerna egentligen handlar om.  
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Man kanske kan säga att folkbibliotekens innehåll har gått från transaktion 
till relation. 
 
Det finns många ensamhushåll i Sverige. Man bildar familj senare i livet än 
förr och vi lever också längre än förr. Under både ungdomen och ålderdomen 
lever många ensamma. Mötesplatsen är viktig – stället där man lätt kan 
slinka in och se människor, träffa bekanta, ta en kopp kaffe, läsa tidskrifter, 
låna en bok eller film. 
 
Huvudbibliotekets roll är att vara attraktivt för alla som bor i staden och också 
för besökare i staden. Det är en självklar plats för upplevelser, inspiration, 
information, läsning, lyssnande, lärande och intryck. I vårt kylslagna klimat är 
det kanske en stads viktigaste – och ofta också dess mest tillgängliga- 
offentliga rum.  Alla kan komma, ingen frågar efter namn eller ärende eller 
hur länge man ska stanna. Vill man tala med någon så får man och vill man 
inte så behöver man inte.  
 
Här finns medier för alla stadens medborgare, oavsett var de bor eller vilka 
språk de helst läser på. På huvudbiblioteket finns bredd och djup i 
mediesamlingarna. Böckerna, tidningarna, tidskrifterna, musiken, filmerna, 
vare sig de förmedlas elektroniskt eller i fysisk form, speglar hela världen. 
Debatter, författarbesök och utställningar fångar intresse. Huvudbibliotekets 
medarbetare har kunskaper inom en mängd områden. Man har dessutom 
tillgång till de kunskaper och de samlingar som finns i hela bibliotekssverige 
genom bibliotekens samarbete. 
 
Västerås huvudbibliotek har också en skattkammare från medeltiden och en 
samling medier om Västmanland av största intresse. 
  
Stadsdelsbibliotekets roll är att lära känna användarna i området väl - framför 
allt barnen, men också att lära känna sina potentiella användare och förstå 
deras behov. På stadsdelsbiblioteket ska man veta allt och litet till om den 
stadsdel biblioteket verkar i och man ska kunna hitta bra samarbetspartners 
för sin verksamhet. Stadsdelsbiblioteket kan vara områdets självklara 
mötesplats och erbjuda inspirerande möten och samtal med andra 
biblioteksbesökare, med författare, förtroendevalda, med nya och gamla 
vänner. 
 
Stadsdelsbiblioteket bör sträva efter en stark förankring i sitt område – de 
boende ska uppleva det som sitt eget bibliotek. Stadsdelsbiblioteket kan 
både i bildlig och i verklig bemärkelse lämna över bibliotekets nyckel till 
användarna – för föreningsmöten, caféverksamhet, läsning och samvaro.   
 
Många, många människor, författare och läsare har berättat om hur 
stadsdelsbiblioteket har varit nyckeln till ett livslångt läsintresse. De 
berättelserna är inte färre idag än de har varit i tidigare generationer. Under 
ett samtal om bibliotek sade författaren Peter Birro; ”Om inte biblioteket i 
Lövgärdet hade funnits skulle jag ha varit död nu.” Han såg inte alls ut att 
skämta.  
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Skolbibliotekets roll är en annan och mer instrumentell. Skolbiblioteken utgör 
en pedagogisk resurs för elever och lärare. De har medier som stödjer lärarna 
i undervisningen och hjälper eleverna att nå skolans kunskapsmål och de ska 
erbjuda en bra studiemiljö både för enskilda studier och studier i grupp. De 
ska helst ha öppet hela skoldagen. Skolbiblioteken behöver medarbetare 
med pedagogisk kompetens och bibliotekariekompetens som har ett nära 
samarbete i skolans vardag med lärare, elever och skolledning.  
Skolbiblioteken fyller liknande roll i den obligatoriska skolan och i gymnasiet 
som lärosätenas bibliotek gör inom den högre utbildningen. 
 
Samarbetsområden mellan folk- och skolbibliotek är flera. De har ju också 
båda kommunen som huvudman – utom friskolorna - även om de oftast 
ligger under olika nämnder, men det finns också kommuner där de finns 
under samma nämnd. Exempel på sådana samarbetsområden är 
personalutbildning och upphandling av medier och biblioteksrelevanta IT-
tjänster. ”Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till ett språk” är ett av 
målen i biblioteksplanen. 
 
Ett mycket viktigt samarbetsområde är den läsfrämjande verksamheten 
bland barn och unga. Inom det området har folkbibliotek och skolbibliotek 
samma mål. För både folkbiblioteken och skolbiblioteken är det en viktig 
uppgift att stimulera barns intresse för läsning. Inom det området finns 
många exempel på mycket lyckad samverkan på landets bibliotek, även i 
Västerås. Både skolbiblioteken och folkbiblioteken har ansvar för det 
läsfrämjande arbetet. Folkbiblioteken kan delta i metodutveckling och 
komplettera skolans läsfrämjande arbete, men de kan inte förväntas fylla den 
uppgiften i stället för skolbiblioteken. 
 
Under vissa villkor kan folk- och skolbibliotek arbeta i samma eller 
angränsande lokaler med framgång. Ett oavvisligt villkor är då att skolan 
ligger så centralt i ett område att de som bor där upplever det som områdets 
självklara mötesplats dit man går utan att tveka. Ett annat lika viktigt villkor 
är att skolledningen långsiktigt avsätter engagemang och resurser för den del 
av verksamheten som utgörs av skolbibliotek och att skolan ger en klar bild 
av sina pedagogiska mål med sitt skolbibliotek. Det krävs mer än ett blygsamt 
bidrag till folkbiblioteket för några få personaltimmar och ett litet stöd till 
medieinköp för att skapa ett fungerande skolbibliotek. Men när skolan går in 
med pedagogiska resurser och ett tydligt uppdrag från en engagerad 
skolledning och lärarkår kan sådana samarbeten fungera bra. 
 
I Sverige finns det sedan 50 år rika erfarenheter av integrerade folk- och 
skolbibliotek och det finns goda förebilder. Enligt Västerås biblioteksplan ska 
man arbeta fram en plan för hur folkbiblioteken på uppdrag från skolor ska 
kunna bistå med skolbiblioteksverksamhet i bibliotekets eller skolans lokaler. 
Min bedömning är att man i en sådan modell mycket noga ska studera och 
dra nytta av de erfarenheter som finns i flera kommuner kring samarbeten 
mellan folk- och skolbibliotek. 
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6.3 Struktur, tillgänglighet, mötesplatser, nya grupper – vad står 
begreppen för? 

Den 17 januari 2014 genomförde jag en workshop med Västerås 
stadsbiblioteks ledning och medarbetare och med deltagande av ledningen 
för KIFN. Från stadsbyggnadskontoret, barn- och ungdomsförvaltningen och 
fastighetsförvaltningen fanns också deltagare. Vilken roll spelar det lokala 
biblioteket frågade vi oss. Kan det lokala biblioteket erbjuda mötesplatser, 
tillgänglighet, mångfald, prioritering av barn och unga, flexibilitet, samverkan 
och kan det nå nya grupper? Syftet var att vi tillsammans skulle fördjupa i och 
förtydliga vad man mer konkret kan lägga in i en del av de begrepp som ofta 
förekommer i Västerås stads styrdokument.  
 
 

 Tillgänglighet 6.3.1
 
Generösa öppettider är viktiga för tillgängligheten. Köpcentra, närbutiken, 
filmuthyrningen, bensinmacken och många andra har idag öppet nästan 
jämt. Det har vi konsumenter vant oss vid. Vi har förstått att bankerna inte 
alltid har öppet, men annars utgår vi ifrån att servicelämnare har generösa 
öppettider. Min erfarenhet är att dagens biblioteksanvändare har mycket 
svårt att lära sig hålla reda på öppettider som är olika för olika veckodagar 
eller sådant som att biblioteket har stängt en stund mitt över dagen.  Om 
man har gått till biblioteket en dag klockan tre och det stängde halv tre och 
öppnar igen mellan sex och åtta, då ger man upp.  Det blir inget mer besök – 
åtminstone inte på det biblioteket. Endast de allra hängivnaste 
vanebesökarna kan komma ihåg på vilken dag och tid bokbussen gör ett 
halvtimmesuppehåll. Den sortens svårmemorerade öppethållandetider är 
främmande för samtidens livsstil. 
 
Hög digital tillgänglighet är självklar för vår livsstil idag och en självklarhet för 
alla svenska folkbibliotek. Västerås stadsbibliotek är ett utomordentligt bra 
exempel på det, med sitt intresseväckande och lättorienterade digitala 
biblioteksrum. Öppet jämt. 
  
Fysisk närhet gör biblioteket tillgängligt: en lagom promenad bort, ett par 
busshållplatser, en liten bit att cykla är ett avstånd som passar många. Man 
uppskattar närheten, enkelheten i att ett biblioteksbesök blir lätt att hinna 
med. 
 
Mental tillgänglighet upplevs när biblioteket har ”låga trösklar”, när det är 
lätt att hitta i biblioteket och när atmosfären är vardaglig och välkomnande. 
Om man ska stanna kvar på biblioteket och tillbringa tid där uppskattar man 
att inredningen är vacker och inbjudande och att bibliotekets medarbetare 
visar omsorg om bibliotekets miljö. Och att det förändras ibland på ett sätt 
som överraskar.  
 
Tillgänglighet upplevs olika. Det kan innebära att biblioteket väljer att göra 
sig tillgängligt genom att möta människor på olika samlingsplatser dit de 
söker sig av helt andra anledningar. Det kan tillexempel vara resecentrum, 
friluftsbad, köpcentra, idrottsanläggningar eller föreningslokaler. 
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Valfrihet är ett slags tillgänglighet. I större städer med flera bibliotek att välja 
mellan har bibliotekets medarbetare erfarenheten att en hel del 
biblioteksanvändare går till många bibliotek. Till biblioteket eller det mobila 
biblioteket nära där man bor, till ett bibliotek som ligger nära där man brukar 
handla, till ett som ligger nära arbetsplatsen och till huvudbiblioteket, för att 
få del av det stora medieutbudet och intressanta program.  
 

 Mötesplatser - vad karaktäriserar dem? 6.3.2
 
Till en mötesplats söker man sig frivilligt därför att det finns någonting där 
som verkligen attraherar eller upplevs som nödvändigt. Biblioteket, 
spelbutiken, kafét, badmintonhallen och öppna förskolan är mötesplatser.  
 
Mötesplatser ser olika ut för olika grupper; det kan också finnas behov av 
olika slags bibliotek. Vissa bibliotek kan vända sig bara till barn, andra kan ha 
mest tidningar och tidskrifter, på något kan man låna ut färdiga kassar med 
tre bra böcker, på andra kan man ha mängder med reselitteratur. Eller bara 
fantasyböcker. Eller poesi. Listan kan göras lång. 
 
Det mobila biblioteket kan också vara en mötesplats om den står på ett ställe 
tillräckligt länge – exempel på det finns från andra länder inte minst från 
Västerås danska vänort Randers. Man kan knyta aktiviteter till en mobil 
biblioteksverksamhet – det finns exempel på det också; sagostunder, 
konsumentrådgivning, författarmöten, möten med förtroendevalda, 
föreningsmöten, studiecirklar…….  
 
En del mötesplatser ska ha tillräckligt stor yta och rymd så att man kan välja 
om man vill vara litet mer för sig själv eller tillsammans med andra. Det är bra 
om man kan dela en upplevelse utan att behöva prata om man inte vill. 
 
En mötesplats fungerar bra om den finns i ett sammanhang, på ett ställe, 
eller i närheten av ett ställe, dit människor söker sig. Mötesplatser behöver 
nästan alltid ha något slags kafé!  
  

 Att nå nya målgrupper 6.3.3
 
I så gott som alla Västerås målsättningar och visioner framhålls barn och unga 
som en prioriterad grupp och samtalen med bibliotekets medarbetare har 
också berört hur man når barn och unga och om vissa grupper barn och unga 
bör vara mer prioriterade än andra. Precis som skolan kan biblioteket ha/ta 
sig ett kompensatoriskt uppdrag – att satsa mer på de barn och unga som 
behöver det bäst – och är svårast att nå och ibland svåra att arbeta med. 
 
Ett sätt att nå barnen är genom utbyggda skolbibliotek som ännu inte finns i 
så stor omfattning i Västerås. En planering har emellertid påbörjats. 
 
Förskolan och öppna förskolan är självklara platser där man når barn och 
med förskolorna finns idag ett bra samarbete på biblioteket i Västerås. 
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Folkbiblioteket når ofta barn genom deras föräldrar.  Barnavårds- och 
mödravårdscentraler är bra platser att vara synlig på för biblioteket. 
Föräldrarna är viktiga personer för att stimulera barns läsning. Pappor är 
viktiga att entusiasmera – det är nästan alltid bara mammor som lånar 
böcker och läser för sina barn. Papporna behöver också bli läsambassadörer 
om pojkar ska intressera sig mer för läsning 
 
Biblioteket kan dyka upp där man minst väntar sig för att nå nya människor – 
permanent eller tillfälligt. Nya målgrupper kräver ofta nya arbetssätt. 
”Pop up” bibliotek i en tillfälligt ledig affärslokal, en oväntad närvaro av ett 
biblioteksstånd i torghandeln, ett oväntat besök av det mobila biblioteket på 
badstranden eller nära friluftsanläggningar eller stora arbetsplatser kan skapa 
nyfikenhet.  
 

 Vad är ”struktur” och behövs det en ny? 6.3.4
 
Struktur för biblioteksverksamheten kan betyda fysisk struktur; på vilka 
platser finns det bibliotek, finns det en tanke bakom var det finns stora och 
var det finns små bibliotek? Är den fysiska strukturen den bästa i relation till 
var medborgarna bor och hur de rör sig inom kommunen?  
Struktur kan handla om strukturen för arbetet; är verksamheten 
centraliserad eller decentraliserad?  Ser alla bibliotek ungefär likadana ut 
eller väljer vi att satsa olika på olika ställen?  
 
Den 27 januari 2014 förde jag ett samtal med ledningen för KIFN , 
biblioteksledningen och företrädare för stadsbyggnadskontoret utifrån frågor 
om strukturen. Samtalet rörde sig kring frågeställningen om alla bibliotek 
ligger rätt idag i Västerås och om det finns områden som ligger i 
”biblioteksskugga”. Man nämnde också områden som inom en tioårs period 
kan behöva bibliotek. 
 
Vallby och Pettersberg sågs som områden med behov av bibliotek.  
Barkarö/Enhagen/Örtagården som är populära områden för barnfamiljer och 
där nu nya förskolor etableras nämndes som områden där biblioteksservice 
av något slag kan komma att behövas. Förskolan byggs idag ut i området. Nya 
bostadsområden nära Mälaren som Öster Mälarstrand och kommande 
Notudden ansågs även ha behov av mötesplatser som bibliotek, liksom i ett 
litet längre perspektiv Gäddeholm.  
 
Man diskuterade också ett bibliotek i det nya Resecentrum som planeras. 
Livliga diskussioner fördes kring mer ”nischade” bibliotek som tydligare 
vänder sig till en prioriterad grupp, bibliotek för pendlare i Resecentrum eller 
barnbibliotek i Erikslunds shoppingcenter togs som exempel. Samtidigt kom 
olika förslag fram om hur man skulle kunna stärka bibliotekets närvaro i 
Bäckby, både på det befintliga biblioteket och på andra lämpliga 
mötesplatser i Bäckby. 
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 Strategiska samarbeten för folkbiblioteken 6.3.5
 
Av tradition har folkbiblioteken många samarbeten med andra. Bandet 
mellan folkrörelser, studieförbund och folkbibliotek är kanske litet tunnare 
än förr, men de är långt ifrån avklippta. Läsecirklar, föreläsningsverksamhet, 
skrivarcirklar, släktforskningsaktiviteter och utställningsverksamhet bedrivs 
ofta i samarbete. 
 
Skolan, förskolan och fritidsverksamheterna kan fungera som långsiktiga 
samarbetspartners och driva verksamheter tillsammans med både 
huvudbibliotek, stadsdelsbibliotek och det mobila biblioteket. 
 
För enskilda projekt av kortare varaktighet finns fria konstutövare, 
kulturföreningar och ibland ganska löst sammanhållna nätverk av människor 
som intresserar sig för någon enskild fråga att samarbeta med. Många 
lyckosamma kulturprojekt och festivaler har genomförts på det sättet. 
 
Däremot kan det vara svårt att åstadkomma långsiktiga samarbeten kring 
bibliotekens vardagsverksamhet med föreningsliv eller liknande nätverk.  Där 
är samarbetet mellan de kommunala förvaltningarna och de lokala och 
regionala kulturinstitutionerna och bolagen, till exempel bostadsbolagen, 
hållbarare. 
 
Det lokala näringslivet kan vara en samarbetspartner till exempel i 
centrumanläggningar där man har biblioteksverksamhet.  
 

 Som man ropar får man svar 6.3.6
 
Det görs inte så sällan intervjuer kring service på bibliotek och man frågar 
biblioteksanvändarna hur de skulle vilja ha sitt bibliotek. De svar man får är 
oftast att man är nöjd med verksamheten, men att man vill ha mer av samma 
sak. Mer öppet, mer medier, mer hjälp, mer datorer, fler arrangemang.  
Användarna frågar nästan aldrig efter något helt nytt som biblioteket inte 
erbjuder idag. De som använder biblioteket är lika fast i sina bilder av 
biblioteket som bibliotekets medarbetare – eller mer. Icke-användarnas bild 
av biblioteket vet vi mindre om, men många av dem anser biblioteket vara 
både bra och viktigt fast de aldrig går dit. 
 
85 procent av svenskarna anser faktiskt att bibliotek är viktiga för att 
samhället ska fungera. (Lars Höglund & Eva Wahlström: ”Biblioteken – 
kontinuitet eller nya trender?” i Sören Holmberg & Lennart Weibull (red.): 
Skilda världar. SOM-undersökningen 2007, SOM-institutet 2008.) 
 
SOM institutets riksundersökning 2012 visar att biblioteket är uppskattat och 
har en hög grad av trovärdighet hos medborgarna. Även bland dem som inte 
använder det!  
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7 Förslag till ny struktur för 
biblioteksverksamheten i Västerås 

 

7.1 Utgångsläget 

Det finns visioner och idéer om utveckling av biblioteksverksamheten i 
Västerås.  
 
Två biblioteksplaner, ett förslag till utveckling av bokbussverksamheten mot 
mer flexibla arbetsformer och en skolbiblioteksplan har tagits fram under 
perioden 2006 till 2013. Flera lokala styrdokument - visionen för Västerås 
stad, strategi för Kultur, - idrotts- och fritidsnämnden och nu senast 
Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 - poängterar betydelsen av 
tillgänglighet för alla till kulturverksamheterna, behovet av mötesplatser och 
prioritering av barn och unga. 
 
I Västerås finns politiska målsättningar om en biblioteksverksamhet med hög 
tillgänglighet, flexibel verksamhet och offensiva metoder för att möta 
människor och nå nya grupper av biblioteksanvändare. Nämnden uttrycker 
också en vilja att biblioteket ska vara aktivt i formandet av den nationella 
biblioteksutvecklingen. 
 
Men enligt min bedömning finns det ännu inte medel avsatta för 
biblioteksverksamheten under planperioden som gör det möjligt att leva upp 
till målsättningarna annat än i begränsad omfattning och då kanske med 
förändringar i den befintliga biblioteksverksamheten.  
 
Folkbiblioteksverksamheten i Västerås är mycket väl vägd och mätt och 
utvärderad; analyserad och dokumenterad. Folkbiblioteksverksamheten i 
Västerås bedrivs emellertid under samma villkor och med ungefär samma 
inriktning och resultat som 2006. Västerås befann sig år 2012 på ungefär 
samma plats i gruppen av jämförbara bibliotek som man gjorde 2006.  
 

7.2 Tankar kring en ny struktur för biblioteken i Västerås 

De förslag som jag lägger fram är inte radikala i den meningen att de föreslår 
omfattande omlokaliseringar av biblioteken i staden. Jag föreslår inte heller 
etablerandet av flera nya bibliotek i bostadsområdena trots att biblioteken i 
Västerås faktiskt ligger ganska glest. Det är många som har långt till 
biblioteket.  Förslagen utgår i stället från att man inom Västerås 
stadsbiblioteks verksamhet ska göra sina befintliga stadsdelsbibliotek 
resursstarka och tillgängliga och öka deras ansvar för att möta de boende i 
bibliotekets närområde. Jag tror att de kan kompletteras på ett både 
kostnadseffektivt och nytt sätt av en offensiv mobil biblioteksverksamhet 
med nya verksamhetsformer som skissats i biblioteksförvaltningens 
bokbussutredning.  Vid två nya mindre ”nisch”-bibliotek i Erikslunds 
köpcentrum och Västerås planerade Resecentrum skulle helt nya 
verksamhetsformer kunna möta nya grupper av låntagare.  
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Jag föreslår att verksamheten vid stadsdelsbiblioteken stärks och diversifieras 
och stadsdelsbiblioteken ges större resurser och ansvar för 
verksamhetsutveckling vid stadsdelarnas bibliotek. Min tanke är att 
folkbiblioteket på det sättet ska kunna öka sin närvaro och synlighet i 
stadsdelarna och stärka relationerna till dem som bor där. Jag tror att man på 
det sättet ska kunna skapa fler samarbeten i stadsdelarna och göra 
stadsdelsbiblioteken tillgängliga som bibliotek, som samlingslokaler, som 
mötesplatser, som lokala kulturcentra på medborgarnas egna villkor. 
 
Jag har också förslag om nya biblioteksverksamheter i Erikslunds köpcentrum 
och Resecentrum. De kan möta gamla och nya biblioteksbesökare ”mitt i 
språnget” och, i enlighet med intentionerna i biblioteksplanen, inspirera nya 
grupper till läsning och upplevelser. De blir bibliotek utan områdesanknytning 
– de vänder sig till alla dem som sökt sig till just den platsen av en annan 
orsak. De kan uppleva biblioteket som ett inspirerande erbjudande. 
 
Västerås bokbuss är gammal och behöver ersättas. Inköp av två nya 
bokbussar skulle öka flexibiliteten; en stor och en liten. Därigenom ökar 
möjligheterna till snabba förändringar och kontaktpunkterna till biblioteket. 
En ny typ av mobilt bibliotek kan skapas på det sätt som beskrivs i den ovan 
nämnda utredningen av biblioteksförvaltningen.  
 
Biblioteken blir mer tillgängliga om man ökar öppethållandet och har samma 
öppethållande överallt där det är möjligt.  Öppettiderna på biblioteken bör 
vara generösa och lätta att hålla i minnet. 
 
I april 2014 beräknas Barn- och ungdomsnämnden behandla frågan om 
utvecklingen av skolbiblioteken i Västerås. Så snart beslut fattats föreslår jag 
att Kultur- idrotts- och fritidsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden 
tillsätter en samarbetsgrupp som kan arbeta fram en struktur för 
bibliotekssamarbete mellan folk- och skolbibliotek där synergieffekter tas till 
vara.  En grupp bör få i uppgift att inte bara utforma långsiktiga 
samarbetsplaner mellan skolbibliotek och folkbibliotek utan också sjösätta 
dem. 
 
I mitt uppdrag ingick att samspela med en utredning om huvudbibliotekets 
framtida lokalbehov. Eftersom någon utredning ännu inte är tillsatt lämnar 
jag här endast några korta kommentarer till frågan.  
En eventuell utbyggnad av huvudbiblioteket är en fråga för 
kommunledningen. Frågan belyses i biblioteksplanen men någon utredning 
är ännu inte tillsatt. Min uppfattning är att man vid en tillbyggnad bör 
prioritera huvudbibliotekets kontaktytor, där biblioteket möter besökarna. 
Det vackra huvudbiblioteket i Västerås har ett utmärkt läge. En tillbyggnad 
bör förstås ge biblioteket möjlighet att exponera sina medier på ett 
intresseväckande sätt.  Den bör enligt min mening också ge ökat utrymme för 
utställningar och den bör innehålla ytterligare en eller flera samlingslokaler. 
Västerås stadsbibliotek har redan idag en självklar roll som stadens öppna 
kulturhus. En utbyggnad bör ge utrymme för att ytterligare utveckla den 
rollen. Västerås stadsbiblioteks unika kulturarv, de medeltida samlingarna, 
bör få säkra lokaler och lokaler som medger exponering och levandegörande 
av samlingarna.  
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 Stärkta stadsdelsbibliotek: Bäckby, Råby och nytillskott i Erikslund 7.2.1
   
Bäckby, Råby och Erikslund ligger nära varandra och de är stadsdelar med 
ganska gles bebyggelse. Det finns planer på komplettering av bebyggelsen i 
Bäckby för att skapa en mer sammanhållen stadsdel.  
 
Jag föreslår att stadsdelsbiblioteken i Bäckby och Råby ges ett gemensamt 
ansvar för att utveckla biblioteksverksamheten i sina områden genom 
samarbeten med varandra, med andra förvaltningar, föreningar, lokala 
nätverk, näringsliv, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. I Råby öppnas nu 
ett ”kulturhus” där bland andra ABF är en intressent. Här finns en naturlig 
samarbetspartner för biblioteket. 
 
Jag föreslår att biblioteken ges i uppdrag att utveckla verksamheten till att bli 
ett lokalt kulturnav i området i nära samarbete med de boende i området. 
 
 
Jag föreslår också att ett nytt barnbibliotek etableras i Erikslunds 
köpcentrum. Biblioteket kan vara vad man ibland kallar ett ”nisch”-bibliotek. 
Det kan förslagsvis vända sig till barn upp till 12 år och också innehålla medier 
om barn för föräldrar. Ett sådant bibliotek skulle med fördel också vara ett 
ansvar för biblioteken i Bäckby/Råby, som då skulle ha ett gemensamt 
områdesansvar. 
 
Ett köpcentrum som Erikslund är självklart en genomkommersialiserad miljö. 
Ett bibliotek i just den miljön skulle kunna ge många barnfamiljer möjlighet 
att göra något roligt tillsammans med barnen som inte kostar pengar. 
Biblioteket kan ha sagostunder eller berättarstunder och stimulera till läsning 
för barn, med barn och om barn. Det kan erbjuda barnen det allra bästa som 
ett bibliotek kan erbjuda barn på ett ställe där barnen redan är med sina 
föräldrar och där det är lätt att slinka in. Man når både de föräldrar och barn 
som redan går till biblioteket, men också, i enlighet med målsättningen i 
biblioteksplanen, dem som ännu inte är biblioteksbesökare.  
 

 Utvecklingsuppdrag till Skiljebo, Önsta-Gryta och Viksäng 7.2.2
 
När stadsdelsbiblioteken förväntas ta ansvar för utveckling av 
biblioteksverksamheten inte bara inom det egna området utan också för hela 
folkbiblioteksverksamheten ökar känslan av samhörighet i 
bibliotekssystemet. Kompetensen på stadsdelsbiblioteken breddas. Arbetet i 
stadsdelsbiblioteket blir intressantare och medarbetarna får bättre nätverk 
sinsemellan. Man får en helhetssyn på stadens biblioteksverksamhet.  
Jag föreslår att utvecklingsansvar inom olika områden läggs också till Skiljebo, 
Önsta-Gryta och Viksäng.  Det finns flera viktiga verksamhets- och 
utvecklingsområden som inte alls behöver ligga på huvudbiblioteket utan gör 
det mest av tradition. Hit kan man enligt min bedömning kanske räkna 
planering och utveckling av barnbiblioteksverksamheten och samarbetet med 
skolbiblioteken kring den läsfrämjande verksamheten, Boken Kommer-
verksamhet, viss IT-verksamhet och inköp och iordningsställande av medier. 
Utan att gå in på detaljer tycker jag att man bör överväga sådan 
decentralisering av ansvarsfördelningen. 
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 Det mobila biblioteket – serviceorternas bibliotek 7.2.3
 
Västerås bokbuss är gammal och behöver ersättas. Jag föreslår att man 
förvärvar ett stort fordon och ett mindre som inte kräver C-körkort.  Det 
mindre fordonet kunde specialiseras på biblioteksverksamhet för barn som 
till exempel barn i förskolan och i små skolor. Man kan kanske också tänka sig 
att dessutom använda det mindre fordonet som ett mobilt bibliotek för 
böcker på invandrarspråk. 
 
En modern bokbuss kan mycket mer likna ett bibliotek än en buss. I Västerås 
danska vänort Randers finns efterföljansvärda exempel på det. Inredningen 
är genomtänkt och fordonet kan användas för både utställningar och 
kulturaktiviteter. I Randers fungerar det mobila biblioteket till exempel också 
som medborgarkontor. En sms-service påminner användarna om när bussen 
kommer till favorit-hållplatsen, om det av någon anledning är störningar i 
turlistan eller om man erbjuder något extra spännande. Mobilt bibliotek är en 
mer passande benämning på verksamheten än bokbuss. 
 
Västerås har idag åtta serviceorter Barkarö, Dingtuna, Irsta, Kvicksund, 
Skultuna, Tillberga, Tortuna och Orresta. I gällande översiktsplan räknar man 
med att Gäddeholm kan tillkomma som serviceort med upp till 5000 
bostäder. 
 
För närvarande finns bibliotek i Tillberga och Skultuna men förutom på dessa 
orter är mitt förslag är att det mobila biblioteket bland annat ska vara 
serviceorternas bibliotek i enlighet med en modell som beskrivs i den 
bokbussutredning som biblioteksförvaltningen gjort. Det mobila biblioteket 
kan stå på en ort en hel dag, så att alla hinner gå dit och kan komma ihåg 
tiderna. Man kan ha utrymme för utlåning av medier, men också för 
miniföreläsningar, utställningar, studiecirklar, författarbesök och 
berättarstunder. Man kan samarbeta med konsumentvägledare och 
släktforskare och många andra. Bokbussen kan utvecklas till ett komplett 
mobilt ”endagsbibliotek”. 
   
Det förefaller rimligt att folkbiblioteksverksamheten i Irsta läggs ner i 
samband med ombyggnaden av skolan där biblioteket ligger. Biblioteket har 
mycket litet öppet och det används mycket litet av allmänheten. Det ligger 
inte centralt i Irsta. Det kan med fördel ersättas av sådan mobil 
biblioteksservice som skissats ovan i ett attraktivare läge. 
 
Det är inte så ändamålsenligt att angöra Stadsbiblioteket i citykärnan – vare 
sig nu eller efter en eventuell kommande utbyggnad - med skrymmande 
fordon och inte nödvändigt heller. 
 
Stadsbiblioteket planerar för att förlägga att förlägga den mobila 
biblioteksverksamheten till biblioteket i Bäckby. Enligt min bedömning talar 
det mesta för det. Där är det enkelt att lasta böcker i och ur fordonet. Det 
mobila biblioteket skulle då också kunna spela en viktig roll för att nå fler av 
de boende i området.  
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 Lättbegripliga öppettider ökar tillgängligheten 7.2.4
 
Jag tycker att biblioteken ska ha lättkommunicerade öppettider, så lika som 
möjligt över hela staden. Helst ska man öppna och stänga på ”hel timme” och 
man bör sträva efter att inte ha stängt mitt på dagen. Ibland är stängning 
mitt på dagen en nödlösning för att det är stökigt på biblioteket och för att 
man har upplevt problem med grupper av ungdomar som man har haft svårt 
att hantera. Biblioteken kanske har för liten egen personal. Men det är 
naturligtvis angeläget att man angriper det problemet på något annat sätt än 
att stänga biblioteket. Samarbete med lokala aktörer, fritidsgårdar, 
föreningsliv, föräldrar med flera kanske kan göra insatser. I nödfall kan man 
förstås använda vaktinsatser även om det kostar pengar.  Bibliotek ska helst 
vara öppna på söndagar. Det är bra för familjer som vill gå på biblioteket 
tillsammans. I biblioteksplanen finns målsättningen att införa ”meröppna 
bibliotek” – det är ett bra sätt att öka öppethållandet.  Västerås 
stadsbibliotek planerar att införa ”meröppet” – först i Skiljebo och Bäckby. 

 Bibliotekens placering och bibliotekstäthet 7.2.5
 
Stadsdelsbiblioteken i Västerås har legat där de ligger under lång tid. Lägen 
som var bra när biblioteken kom till är kanske inte alltid är optimala idag.  
Jag föreslår att biblioteksförvaltningen noga ska följa utvecklingen av 
bostadsområden, handelsplatser och andra mötesplatser vid Mälarstranden 
för att eventuellt flytta biblioteket i Viksäng dit.  Viksängs bibliotek skulle 
knappast kunna upplevas som stadsdelbibliotek för dem som kommer att bo i 
de nyare områdena närmare Mälaren när dessa nya stadsdelar står klara. 
 
Det vore kanske också bra om det på sikt blir möjligt att flytta biblioteket i 
Önsta-Gryta till någon lokal i omedelbar närhet till områdets 
dagligvarubutiker, där förstås många av de boende i området handlar. 
Biblioteken i Västerås ligger inte tätt. Det visar den kommunjämförelse som 
finns under punkten 5.1 ovan. 
 
Det finns områden som ligger i ”biblioteksskugga”, som till exempel 
Rocklunda, Pettersberg och Vallby. De ligger emellertid förhållandevis nära 
citykärnan. 
  
Min bedömning är att man kan utveckla en mobil biblioteksverksamhet i 
områdena, kanske i samarbete med någon av områdenas dagligvarubutiker. 
 

7.3 Bibliotek i Resecentrum – ett Stationsbibliotek 

I det nya Resecentrum som planeras i Västerås kommer det sannolikt att 
finnas generösa utrymmen för butikslokaler. Jag föreslår att Västerås 
stadsbibliotek gör anspråk på en mindre lokal, kanske mellan 60 och 120 m2 
för att öppna en Stationsbibliotek. Biblioteket skulle förstås framför allt 
vända sig till de många pendlare med buss och tåg som dagligen passerar 
Resecentrum. Liksom ett bibliotek i Erikslunds köpcentrum skulle det bli ett 
”nisch”- bibliotek, men denna gång med vuxna som huvudsaklig målgrupp. 
Men biblioteket kan också ha en del barnböcker för föräldrar att ta med hem 
som en glad överraskning till barnen. I Stationsbiblioteket kan man få 
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möjlighet att möta många nya biblioteksanvändare ”mitt i språnget” på en 
plats som sjuder av liv. Biblioteket skulle här inte rikta in sig på att skapa en 
mötesplats på samma sätt som på andra bibliotek utan på att erbjuda snabb 
service med moderna elektroniska hjälpmedel och på att ha snabb cirkulation 
i mediebeståndet så att den dagliga pendlaren ofta hittar något nytt och 
överraskande.  
 
 

7.4 Samspelet mellan huvudbiblioteket och stadsdelsbiblioteken 

Livaktigare stadsdelsbibliotek med större ansvar kommer enligt min 
bedömning att vitalisera samarbetet mellan huvudbiblioteket och 
stadsdelsbiblioteken. Stadsdelsbiblioteken blir inte satelliter till ett 
moderskepp. De blir bibliotek med egna specialiteter som spelar en 
avgörande roll för biblioteksutvecklingen i Västerås. Större personalgrupper 
på stadsdelarnas bibliotek ger förutsättningar för en aktivare professionell 
dialog. Helhetssynen på biblioteksverksamheten stärks. 
  
Det finns ett antal verksamheter som idag är placerade vid huvudbiblioteket 
men som enligt min bedömning med fördel kan placeras vid något annat av 
stadens bibliotek.  
 

8 Kommer förslaget att kosta pengar? 
 
Biblioteksförvaltningen kan arbeta i riktning mot en del av förslagen – 
samarbete med skolbiblioteken, ansvar för biblioteksutveckling på 
stadsdelsbiblioteken utan att det kostar så mycket pengar – men litet 
kommer det att kosta. Allt går inte att åstadkomma med omfördelning av 
resurser från huvudbiblioteket. Huvudbibliotekets nuvarande lokalsituation 
med, i praktiken, två separata bibliotek att bemanna försvårar 
omfördelningar av personalresurser i stor omfattning. 
 
Man kan harmonisera öppettiderna inom ram, men om man vill öka 
tillgängligheten genom generösare öppettider, som till exempel 
söndagsöppet kommer det att kosta pengar. Som framgår i texten ovan är 
Västerås stadsbibliotek lågt bemannat idag. 
 
Nya fordon för den mobila biblioteksverksamheten kommer att kräva 
investeringsmedel inom den närmaste framtiden. 
 
Medel för ett eventuellt barnbibliotek i Erikslunds köpcentrum behövs snart, 
medan etableringen av ett bibliotek i Resecentrum ligger några år fram i 
tiden. Men om Stationsbiblioteket ska stå klart när Resecentrum invigs 
behövs investeringsmedel under den närmaste planperioden. 
 
När Västerås växer behövs en bra biblioteksverksamhet som räcker till också 
för de nya Västeråsarna och som gör staden attraktiv att flytta till. Om 
Västerås stad skulle satsa 400 kronor per invånare på sin 
biblioteksverksamhet, alltså den summa som var riksgenomsnittet 2012, 
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skulle det innebära en ökning av driftbudgeten med drygt 4.5 miljoner 
kronor.  
 
Det kanske helt enkelt är dags att börja diskutera finansiering för att kunna 
gå från ord till handling; att börja resan mot biblioteksplanens mål att nå nya 
grupper, att arbeta flexibelt, att öka tillgängligheten och att på allvar 
prioritera biblioteksverksamheten för barn och unga. 
 

9 Källor 
 
Källorna är i huvudsak Västerås stads webb-plats, www.vasteras.se, där man 
också når Västerås stadsbiblioteks webbplats samt dokument framtagna 
inom Västerås stad. Källhänvisningarna finns i den löpande texten. 
 
Viktiga källor och idégivare har varit nuvarande och tidigare medarbetare i 
Västerås stad inom Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen, 
biblioteksverksamheterna, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetsförvaltningen 
och Barn- och ungdomsförvaltningen: Oscar Bogren, Eva Cederberg, Birgitta 
Edvardsson, Lennart Fast, Mikael Gille, Karin Hansson, Linda Henriksson, 

Tinalina Karlsson Glöde, Ingrid Legrell Crona, Maria Lundström Jonsson, 

Eva Matsson, Karin Ramnerö, Roselill Rapp, Staffan Rune, Anna Segelborg, 

Carin Slettengren och Ulrika Wennerholm Ståhl 
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