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LÄSFRÄMJANDE
Genom olika kulturella 
uttryck uppmuntrar 
biblioteken till läsning, 
här vid Karlstads stads-
bibliotek med film som 
verktyg.
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Region Värmland är en regional utvecklingsorganisation. Vi skapar förutsättningar för 
en hållbar tillväxt. Vi har många olika ansvarsområden med uppdrag som kommer från 
staten och våra medlemmar – Landstinget i Värmland och Värmlands sexton kommu-
ner. Vi jobbar med tillväxtfrågor, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor och medlemsstöd.
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Den regionala biblioteksplanen för Värmland är ett strategiskt 
styrdokument, fastställt av regionfullmäktige. Den har tagits 
fram i samråd med de värmländska kommunerna, Landstinget i 
Värmland, Karlstads universitet, Handikappförbunden Värmland, 
folkhögskolor och studieförbund i Värmland samt föreningar 
inom litteraturområdet.

Planen avser den regionala biblioteksverksamheten, Region 
Värmland. 

Planen är styrande för den regionala biblioteksverksam-
heten, stödjande för kommunala biblioteksplaner samt ger un-
derlag för att utveckla biblioteksverksamheterna och stimulera 
samverkan mellan biblioteken inom länet. Avsikten är att främja 
en stark biblioteksregion där Region Värmland, folkbiblioteken 
i Värmland och andra aktörer samarbetar och bidrar utifrån 
respektive verksamhets ansvar och förutsättningar.    

Planens syfte är att:
• tydliggöra den regionala biblioteksverksamhetens roll i 

förverkligandet av Värmlandsstrategin och Värmlands 
kulturplan

• identifiera strategiska och prioriterade utvecklings-
områden för samverkan med och mellan de olika 
biblioteken och andra aktörer i länet, i Sverige och 
internationellt

• tydliggöra den regionala biblioteksverksamhetens roll i 
förhållande till folkbiblioteken i Värmland

INLEDNING OCH SYFTE

Arbetet präglas av ett antal grundläggande perspektiv 
från Värmlandsstrategin: de sociala, miljömässiga och 
ekonomiska hållbarhetsdimensionerna.
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UPPDRAG FÖR
REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET
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11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett
landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

(Regional biblioteksverksamhet, Bibliotekslag 2013:801) 

Region Värmland är en regional utvecklingsorganisation. Vi 
skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Vi har många olika 
ansvarsområden med uppdrag som kommer från staten och 
våra medlemmar – landstinget och Värmlands 16 kommuner. 
Uppdraget kan uttryckas genom Region Värmlands vision - 

alltid steget före – att alltid sträva efter att ligga i framkant, ha 
god framförhållning och spana framåtriktat och nyfiket.  

Det regionala biblioteksuppdraget innebär att vi ska initiera, 
driva och stödja verksamhetsutveckling, gemensam kompe-
tensutveckling, samverkan och projektverksamhet för folkbib-
lioteken i Värmland. Vi ska även bedriva omvärldsbevakning, 
trendspaning och analys.

Vår primära målgrupp är folkbiblioteken. Övriga biblioteks-
verksamheter kan erbjudas vissa insatser. Bibliotek Värmland är 
centralt i utvecklingsarbetet.

Vi följer och stödjer arbetet med de kommunala biblioteks-
planerna.

ERFARENHETSUTBYTE
Möjlighet att lära mer om – och uppleva – 
svamp på Grums bibliotek.
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FOKUS 2020
Prioriterade grupper, utvecklingsområden och 
åtgärder  
Den regionala biblioteksverksamheten ska enligt lag ägna 
särskild uppmärksamhet åt personer med olika funktionsvaria-
tioner, de nationella minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska. Barn och unga är ett självklart fokus 
utifrån Värmlands kulturplan och i linje med FN:s konvention 
om barnets rättigheter. 

Tre områden som är särskilt viktiga under perioden är iden-
tifierade. Dessa utvecklingsområden är kopplade till Bibliotek 
Värmlands styrkor och vilka utmaningar vi står inför. De är 
framtagna utifrån regionala och statliga styr- och strategidoku-
ment, utvecklingen i omvärlden, regionala förutsättningar samt 
i dialog med bibliotekschefer i Värmland. 

BARN OCH UNGA
Fantasi och läslust 
uppmuntras av bibli-
otekens läsfrämjande 
verksamhet, här på 
Storfors bibliotek.

De områden som pekas ut som särskilt viktiga är:
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RELEVANT
MÖTESPLATS
Biblioteken erbjuder 
olika aktiviteter och 
är angelägna för olika 
människor, här på bib-
lioteken på Hammarö 
och i Karlstad.

Verksamhetsutveckling
Under planperioden kommer vi stödja utveck-
lingsarbete för folkbiblioteken i Värmland främst 
inom tre prioriterade utvecklingsområden. De 
regionala satsningarna ska vara ett komplement 
och stöd till det som sker på lokal nivå; de kan inte 
kompensera för uteblivna satsningar på kommu-
nal nivå.

Den regionala biblioteksverksamheten erbjud-
er biblioteken i Värmland stöd i form av gemen-
sam kompetensutveckling, projektverksamhet 
och möjlighet till samverkan. Arbetet med att 
initiera, driva och stödja utvecklingen genomförs 
med stöd av en utvecklingstrappa, så kallad taxo-
nomi*. Utvecklingstrappan beskriver nivåer av mål, 
som ska ligga till grund för verksamhetsplan och 
stimulera till samtal, konkretisering och uppfölj-
ning av utvecklingsarbetet. 
 

Målsättningen är att arbetet genomförs 
enligt vår utvecklingstrappa och att vi når 
toppskiktet i samtliga prioriterade utveck-
lingsområden och åtgärder.
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Kvalitet
Vi stödjer folkbiblioteken i arbetet med att stärka 
kvaliteten i sina verksamheter, så att de blir ange-
lägna för fler människor. Kvalitetsarbetet sker kon-
tinuerligt med stöd av olika metoder, bland annat 
utvecklingstrappor, så kallade taxonomier1 och 
Kungliga bibliotekets kvalitetsmodell2. Kvalitet ska 
genomsyra den regionala biblioteksverksamhet-
ens arbete för att främja verksamhetsutveckling.

Det här gör vi för att stimulera kvalitetsarbete på 
folkbiblioteken i Värmland:
• främjar en levande diskussion om kvalitets-

begreppets innehåll, värde och föränderlighet
• söker och prövar metoder för kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering
• främjar nya metoder för bibliotekens arbete 

för människors delaktighet och inflytande
• ökar kontakten med den forskning som görs 

inom området 

Målsättningen är att bidra till att alla kom-
muner i Värmland har politiskt antagna och 
aktuella biblioteksplaner som tillämpas 
och följs upp.

Samarbete
Den regionala biblioteksverksamhetens arbete för 
att främja verksamhetsutveckling förutsätter att 
vi eftersträvar en god samverkan. Samarbete ska 
ske lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
Vi samverkar även med aktörer utanför biblioteks-
sfären. Vi stödjer innovativa samarbetsformer.

Det här gör vi för att stimulera samarbete:
• erbjuder forum för idé- och erfarenhetsutby-

te som vidareutvecklar Bibliotek Värmland 
• stödjer och stimulerar Bibliotek Värmland
• främjar samarbeten med ett bredare sam-

hällsutvecklingsperspektiv
• ökar länsöverskridande samarbeten
• stödjer framtagande och implementering av 

den nationella biblioteksstrategin

Målsättningen är att bidra till att biblioteks-
personal från alla kommuner i Värmland 
deltar i det regionala utvecklingsarbetet 
och tar del av de stödtillfällen och vidare-
utbildningsaktiviteter som erbjuds.

Uppföljning 
Som en metod för uppföljning används utveck-
lingstrappan som beskriver nivåer av uppdraget 
på regional nivå riktad mot folkbiblioteken. Den 
årliga verksamhetsplanen tydliggör förverkligan-
det och där konkretiseras utvecklingstrappans 
målnivåer. Den regionala biblioteksplanen ska 
följas upp inom ramen för kultursamverkansmo-
dellen. Planen löper till 2020, men kan vid behov 
revideras.

1. Vår utvecklingstrappa utgår ifrån den taxonomi 
som tagits fram av SLB, Sveriges Länsbibliote-
karier, med medarbetare från några av landets 
regionbibliotek. Grunden är skriften Taxonomier – 
verktyg för biblioteksutveckling av Malin Ögland, 
Regionbibliotek Stockholm.
2. Kvalitetsmodell av Elisabet Ahlqvist, Kungliga 
biblioteket
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STRATEGISK INRIKTNING:

I Värmland uppmuntras utbildning, kompetensutveckling och 
kulturell delaktighet genom hela livet. Här finns en likvärdig 
biblioteksservice och ett Bibliotek Värmland som är tillgängligt 
och användbart där människor är – i hela länet. Olika biblio-
teksformer samverkar för att dela och gemensamt nyttja 
resurser effektivt. Här finns en biblioteksservice som stärker 
medie- och informationskompetens.

Prioriterade grupper: personer med olika funktionsvariationer, nationella 
minoriteter, personer som har annat modersmål än svenska samt barn 
och ungdomar.

LIKVÄRDIGHET
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ÅTGÄRDER:

Tillgänglighet och användbarhet 
Vi stimulerar till fortsatt utveckling av bibliotekens tillgänglig-
het och användbarhet, utanför traditionella fysiska och digitala 
gränser. Med nya tjänster, arbetsmetoder och miljöer kan fler 
människor nås, främst ur de prioriterade grupperna. Resurser 
riktas där de gör störst skillnad. 

Gemensamma resurser och tjänster 
Genom olika metoder stöttar vi det som syftar till att dela och 
gemensamt nyttja resurser effektivt – i Värmland, nationellt 
och internationellt. Det gör vi genom att stödja en samsyn på 
medieförsörjning och medieplanering, främja gemensam infra-
struktur nationellt för  media och information samt stimulera 
öppenhet och deltagarkultur. 

Medie- och informationskompetens 
Vi stöttar biblioteken i arbetet med medie- och informations-
kompetens för att öka medvetenheten om mediernas roll, 
att tolka och kritiskt utvärdera deras innehåll, och att fatta 
välgrundade beslut. Vi stödjer biblioteken i arbetet med att 
öka människors digitala kompetens.

UTVECKLINGSTRAPPA MED MÅLNIVÅER:

1: Analysera nuläge och mål

2: Omvärldsbevaka

3: Bygga relationer

4: Fastställa behov och resurser

5: Fortbilda

6: Utveckla nya metoder

7: Utvärdera, lära och sprida
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STRATEGISK INRIKTNING:

Värmland har en stark berättartradition. Fantasi och läslust 
uppmuntras av bibliotekens läsfrämjande verksamhet, som 
har stor betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i 
länet. Det finns en bred samverkan för att vända den negativa 
trenden vad gäller läsande och läsförståelse.

Prioriterade grupper: personer med olika funktionsvariationer, nationella 
minoriteter, personer som har annat modersmål än svenska samt barn 
och ungdomar.

LÄSFRÄMJANDE
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ÅTGÄRDER:

Läslust och läsförmåga 
Vi stödjer biblioteken till fortsatta framsteg med att genom 
olika sätt och olika kulturella uttryck uppmuntra till läsning. 
Med nya metoder, tekniker och hjälpmedel kan biblioteken nå 
fler grupper, inte minst ovana läsare samt små barn och deras 
vårdnadshavare.

Bildning och lärande 
Vi stödjer biblioteken som oberoende mötesplatser där demo-
kratiska samtal och fri åsiktsbildning möjliggörs. Vi stödjer 
biblioteken i arbetet med att främja läsning, bildning, upplys-
ning, forskning och utbildning, bland annat genom att bidra till 
samarbete och erfarenhetsutbyte.

UTVECKLINGSTRAPPA MED MÅLNIVÅER:

1: Analysera nuläge och mål

2: Omvärldsbevaka

3: Bygga relationer

4: Fastställa behov och resurser

5: Fortbilda

6: Utveckla nya metoder

7: Utvärdera, lära och sprida
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STRATEGISK INRIKTNING:

I Värmland kan alla möta, uppleva och skapa kultur. Biblio-
teken i Värmland är en neutral plats för lärande, upplevelse, 
skapande och möten. Här har alla rätt att bilda sin egen åsikt 
genom att ta del av bibliotekens verksamhet, delta i det lokala 
samhällets utveckling och påverka den egna situationen.

Prioriterade grupper: personer med olika funktionsvariationer, nationella 
minoriteter, personer som har annat modersmål än svenska samt barn 
och ungdomar.
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BIBLIOTEKET I SAMHÄLLET
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ÅTGÄRDER:

Bibliotekens fyra rum3 
Vi stärker ytterligare biblioteken som sociala mötesplatser 
med fysiska och virtuella rum för lärande, upplevelser, skapan-
de och möten. Vi stödjer en dynamisk biblioteksverksamhet 
som förändras med de människor som deltar och utifrån 
samhällets behov. Vi stödjer biblioteken i deras uppdrag att 
erbjuda tillgång till mångsidig kulturell verksamhet. 

Bibliotekens roll i samhällsutvecklingen 
Vi tydliggör bibliotekens roll i demokrati- och samhällsutveck-
ling bland annat genom tvärsektoriell samverkan. Bibliotekens 
olika roller i lokalsamhället har en tydlig koppling till social 
välfärd, kulturella upplevelser, bildning och lärande samt 
ekonomisk tillväxt. Att dela och gemensamt nyttja resurser 
prioriteras.

3. Modell framtagen av danska biblioteksforskaren Dorte Skot-Hansen som 
beskriver biblioteksfältets komplexitet utifrån begreppen kultur, kunskap, 
möten och information. Dessa speglar bibliotekens fysiska och virtuella rum 
samt personalens kompetenser.

UTVECKLINGSTRAPPA MED MÅLNIVÅER:

1: Analysera nuläge och mål

2: Omvärldsbevaka

3: Bygga relationer

4: Fastställa behov och resurser

5: Fortbilda

6: Utveckla nya metoder

7: Utvärdera, lära och sprida
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BIBLIOTEKSFÄLTET
I VÄRMLAND
Det allmänna biblioteksväsendet i Värmland omfattas förutom 
regional biblioteksverksamhet av folkbibliotek, skolbiblio-
tek, Karlstads universitetsbibliotek samt sjukhusbiblioteken. 
Den regionala biblioteksverksamhetens primära målgrupp är 
folkbiblioteken i Värmland, som enligt Kungliga biblioteket år 
2015 omfattades av totalt 16 huvudbibliotek, 17 filialer och 5 
bokbussar. 

Bibliotek Värmland
Sedan 2003 finns en stark regional samverkan mellan folk- och 
sjukhusbiblioteken, universitetsbiblioteket och den regionala 
biblioteksverksamheten. År 2012 utsågs Bibliotek Värmland 
till Årets bibliotek i Sverige. Denna samverkan är en styrka för 
länet och det finns goda förutsättningar att utveckla ytterligare 
praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Det gemensamma 
syftet är att erbjuda invånarna en likvärdig biblioteksservice 
med god kvalitet. 
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GEMENSAM IDENTITET OCH VÄRDEGRUND 
Bibliotek Värmland är det gemensamma varumärket människor 
i Värmland möts av när de uppsöker ett bibliotek. Bibliotek 
Värmland tillgängliggör det gemensamma mediebeståndet 
hos folk- och sjukhusbiblioteken samt universitetsbiblioteket. 
Den regionala biblioteksverksamheten har Bibliotek Värmland 
som utgångspunkt när vi ska initiera, driva och stödja verksam-
hetsutveckling. Vi vill ytterligare stödja och stimulera Bibliotek 
Värmland, bland annat genom att bidra till vidareutveckling av 
dess värdegrunds- och kommunikationsarbete.

VISION OCH KÄRNVÄRDEN
Visionen lyder:

Bibliotek Värmland har hittills arbetat utifrån en gemensam vär-
degrund som ska genomsyra såväl det interna som det externa 
arbetet. Värdegrunden består av tre kärnvärden:

• Generositet som är grunden för ett ömsesidigt arbete
• Integritet så att varje individ och bibliotek får behålla 

sin profil
• Delaktighet för att ta tillvara den kraft och kunskap 

som finns hos bibliotekspersonalen 4. Medel för utveckling och samverkan i Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013-2016)

TEKNISKA
LÖSNINGAR

KOMPETENS

INFRA-
STRUKTUR

REGIONAL
SAMVERKAN

KOMMUNIKATION

STYRKOR
Bibliotek Värmland har många styrkor4 och arbetet har på 
många sätt varit framgångsrikt. Genom att arbeta utifrån det 
vi redan är bra på kan vi ta tillvara på erfarenhet och kraft inför 
kommande utmaningar.
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DIGITAL DELAKTIGHET Nya digitala tekniker skapar nya sätt att möta, uppleva och skapa kultur, här på Karlstads stadsbibliotek.
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Den regionala biblioteksplanen är styrande för 
den regionala biblioteksverksamheten. Planen är 
stödjande för kommunala biblioteksplaner och an-
dra biblioteksverksamheter. Planen ger underlag 
för utveckling av biblioteken såväl enskilt som i 
samverkan. 

Region Värmland och Landstinget i 
Värmland som huvudman
Följande biblioteksverksamheter utöver den 
regionala biblioteksverksamheten och folkbiblio-
teken arbetar med den regionala biblioteksplanen 
som stöd för utveckling, men ansvarar själva för 
utvecklingsarbetet:

SJUKHUSBIBLIOTEKEN
Det finns sjukhusbibliotek på sjukhusen i Arvika, 
Karlstad och Torsby och Landstinget i Värmland 
är huvudman för verksamheten. På biblioteken 
finns ett uppdaterat utbud av media, i tryck och 
elektronisk form, medicinska databaser och 
medicinska tidskrifter under samma tak som 
skönlitteratur.

Sjukhusbibliotekens uppdrag är att fungera 
som ett kunskapsstöd för hälso och sjukvårdens 
medarbetare, patienter och deras anhöriga och 

att erbjuda neutrala mötesplatser för kultur på 
sjukhusen. Rollen som kunskapsstöd innebär 
att sjukhusbiblioteken ska tillgängliggöra och 
tillhandahålla information och kunskap om hälsa 
och sjukdom. Hälso och sjukvårdens medarbetare 
ges utbildning i den informationssökning som 
krävs för ett kunskapsbaserat arbetssätt och för 
att kunna hålla sig uppdaterad inom sitt ämnes-
område. Biblioteken genomför även uppdragssök-
ningar och systematiska medicinska informations-
sökningar åt hälso och sjukvårdens verksamheter 
i allt större utsträckning.

Sjukhusbiblioteken tillgodoser patienters 
behov av information, kunskap och kultur men er-
bjuder även en möjlighet till en stunds avkoppling 
i en neutral miljö. Patienter kan använda internet 
eller få hjälp att söka och källkritiskt granska 
information om sjukdom och hälsa likaväl som 
att låna en musikskiva eller bok. Bibliotekarier 
medverkar med sin informationssökningskompe-
tens i landstingets patient- och närståendeutbild-
ningar och arbetet på patientforum, dit patienter 
och medborgare kan komma med sina frågor om 
hälso och sjukvård.

Sjukhusbiblioteken är öppna för alla och ingår 
i Bibliotek Värmlandsamarbetet. Genom samarbe-

tet har alla värmlänningar tillgång till sjukhusbibli-
otekens mediebestånd.

BIBLIOTEKEN PÅ FOLKHÖGSKOLORNA
Region Värmland är huvudman för fem folkhög-
skolor: Molkoms folkhögskola, Kristinehamns folk-
högskola, Klarälvdalens folkhögskola, Ingesunds 
folkhögskola och Kyrkeruds folkhögskola. 

Folkhögskolornas bibliotek utgör en viktig del 
i av skolornas pedagogiska verksamhet. Biblio-
teken bidrar till att skapa inspiration och väcka 
läslust hos kursdeltagarna samt tydliggöra läs-
ningens betydelse och göra läsningen meningsfull. 
Biblioteken tillhandahåller lättläst litteratur och 
ljud- och talböcker. 

Folkhögskolorna ger kursdeltagarna bok- och 
bibliotekskunskap och modern teknik som ett 
verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande. Utbildningen utformas 
så att kursdeltagarna själva ska kunna söka och 
utveckla kunskaper. Kursdeltagarna får tillgång 
till handledning och läromedel av god kvalitet 
samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, 
bland annat bibliotek, datorer och andra tekniska 
hjälpmedel.

PLANEN SOM STÖD FÖR UTVECKLING
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STYRDOKUMENT OCH
GRUNDLÄGGANDE PERSPEKTIV

Den regionala biblioteksverksamheten omfattas av biblioteksla-
gen. Kungliga biblioteket har myndighetsuppdraget för det all-
männa biblioteksväsendet. Utöver bibliotekslagen förhåller sig 
verksamheten till ett antal styrande och stödjande dokument:

• De nationella kulturpolitiska målen 
• Diskrimineringslagen (2008:567)
• Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724)
• Handlingsprogram för läsfrämjande, Kulturrådet 2014 
• FN:s konvention om barnets rättigheter
• FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning
• UNESCOS folkbiblioteksmanifest
• Värmlandsstrategin 2014-2020
• Värmlands kulturplan 2017-2020
• Digital agenda för Värmland 2014-2020
• Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (2015:28)

Vi arbetar med utvecklingsarbete med stöd av IFLA:s löpande 
rapportering och manifest, exempelvis IFLA:s mångkulturella 
biblioteksmanifest.

En nationell biblioteksstrategi utvecklas för hela biblioteks-
väsendet. Den kommer att påverka uppdrag och verksamhet 
hos såväl kommunala som regionala biblioteksverksamheter. 
Ett förslag till strategin beräknas vara klart 2019. 

Grundläggande perspektiv
Arbetet för att förverkliga den regionala biblioteksplanen 
präglas av ett antal grundläggande perspektiv från Värmlands-
strategin: de sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbar-
hetsdimensionerna. Att ta hänsyn till dessa är en viktig del i 
kvalitetsarbetet.

Den sociala dimensionen handlar om ett gemensamt arbe-
te mot diskriminering och för en ökad social sammanhållning 
och allas delaktighet och inflytande över samhällsutvecklingen. 

Den miljömässiga dimensionen handlar om att öka vår 
gemensamma kunskap om och förståelse av hur vi påverkar 
ekosystemets villkor. För oss innebär det att stödja gemen-
samma satsningar och samordning i länet samt tvärsektoriell 
samverkan med andra samhällsområden.

Den ekonomiska dimensionen tar fasta på att vi arbetar 
för förnyelse inom alla områden, särskilt mot bakgrund av att 
utvecklingen sker allt snabbare i vår omvärld. Konkurrenskraft 

Styrdokument
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och kapacitet att möta nya samhällsutmaningar avgörs 
av vår förmåga till förnyelse och innovation. Bland annat 
stödjer och stimulerar vi biblioteken att ta nya grepp för att 
fortsatt vara en relevant mötesplats.

För oss innebär detta att ge särskild uppmärksamhet åt:
Jämställdhet och mångfald - Arbete för lika rättigheter 

och möjligheter med ett normkritiskt och intersektionellt 
perspektiv utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Vi ska 
främja jämlikhet, kulturell och språklig mångfald och per-
spektivfrågor såsom htbq+, jämställdhet och arbete för de 
nationella minoriteterna.

Tillgänglighet och användbarhet - Alla ska kunna delta 
på lika villkor. Dels handlar det om att kunna nå en verk-
samhet, dels om hur effektiv användningen är och möjlighe-
terna att delta i verksamheten. 

Likvärdighet - Med likvärdighet avses en jämlik tillgång, 
att alla oavsett social bakgrund, ekonomiska förutsättningar 
och var man bor ska ges samma möjligheter att ta del av 
samhället. 

Digital delaktighet - Ett ökat utbud av digitala tjänster 
och samverkan i olika former leder till utveckling, förbättrad 
samhällsservice samt till ökad livskvalitet för människor i 
Värmland. Vi arbetar för att genom bred samverkan stimu-
lera biblioteken att ta tillvara de möjligheter som digita-
lisering erbjuder, utifrån Värmlands kulturplan om digital 
delaktighet. 

Delaktighet och inflytande - Att stärka bibliotekens 
förutsättningar att möta alla människor, att hämta in och 
beakta människornas synpunkter och att anpassa biblio-
teksverksamheten.

SOCIAL
MÖTESPLATS
Föreläsning om 
svamp på Grums 
bibliotek och 
filmprojektet ”Var är 
hem?” på skolbiblio-
tek i Torsby.



regionvarmland.se

Region Värmland är en regional utvecklingsorganisation. Vi skapar 
förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Vi har många olika ansvarsområden med uppdrag som kommer från 
staten och våra medlemmar – landstinget och Värmlands 16 kommuner.

Vi jobbar med tillväxtfrågor, kollektivtrafik, kultur, folkhögskolor och 
medlemsstöd. Vi tar alltid utgångspunkt i Värmlandsstrategin.


