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Box: Öppen kommun   Ansvar 510 

Biblioteket ska erbjuda en god service och vara en mötesplats till alla boende i kommunen 

 

Delmål 

Antalet fysiska besök på biblioteket 2020 
ska vara bibehållet eller högre än 2019, 
(28 147 besök). 

Aktivitet 

Biblioteket ska under året utveckla innemiljön 
och genomföra aktiviteter som riktar sig mot 
ett brett urval av grupperingar. 

Organisation av aktiviteter som tas fram av 
verksamheten, i samverkan med andra aktörer i 
kommunen 

Minst två offentliga arrangemang ska 

genomföras under vår- respektive höstsäsongen 

Aktivitetsplan 

En årsagenda för aktiviteter tas fram. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av antalet besökare under året och utvärdering ska göras i den årliga 

verksamhetsberättelsen. 

Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 510 
 

Barn och ungdomar ges möjligheter att utvecklas optimalt mot målen utifrån sina egna 
förutsättningar. 

 

Delmål 

Att öka antalet aktiviteter för barn 2020 
jämfört med 2019 (33 stycken) i 
bibliotekets regi. 

Aktivitet 

Sagostund, bokstart och andra aktiviteter i egen 
regi och i samverkan med andra aktörer. 
Skolbiblioteket verksamt i skolan/förskolan 

Aktivitetsplan 

Biblioteket ska planera en årsagenda för egna verksamheten, utbyten och samarbeten med 
omgivande aktörer i samhället. 

 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av antalet genomförda aktiviteter och utvärdering ska göras i den årliga 

verksamhetsberättelsen. 
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Box: Möten & upplevelser            Ansvar 510 
 

Barn och ungdomar upplever ett respektfullt bemötande och känner sig trygga på 
fritidsgården  

 

Delmål 

Fritidsgården etablerar verksamhet på 
Kyrkbacksskolan, antalet besökare/vecka 
ska öka i våren 2020 till hösten 2020 

Aktivitet 

Aktiviteter tas fram med delaktighet av barn och 

ungdomar. 

Aktivitetsplan 

Sammanställs efter dialog med barn och ungdomar. 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av genomsnittliga antalet besökare/vecka för vår respektive höst och utvärdering 

ska göras i den årliga verksamhetsberättelsen. 

 

Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 510 
 

Bibliotekets kunder ska erbjudas en bättre service genom att utveckla sina digitala tjänster 

 

Delmål 

Antalet utlåningar av e-böcker ska öka 
med 10 % 2020 i jämförelse med 2019 (85 
stycken) 

Aktivitet 

Biblioteket ska aktivt utveckla de digitala 
tjänsterna. 

Aktivitetsplan 

Inventering och analys kring vad som begränsar nyttjandet av digitala tjänster. Åtgärdsplan 
tas fram utifrån det resultat som framkommer.  

Uppföljning och utvärdering 

En uppföljning av antalet utlånade e-media görs i slutet av året samt utvärdering av 

genomförda insatser. 

 


