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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Biblioteksprogram
I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och litteratur, 
ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya medier och 
ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter och utvecklas 
som människa.

Folkbiblioteken ska via gemensamma funktioner säkerställa kvalitet och likvärdighet
och ett gemensamt medieutbud.

Den demokratiska mötesplatsen
Folkbiblioteken är såväl fysiska som virtuella mötesplatser, de ska vara tillgängliga för alla 
och ha generösa öppettider. Biblioteket ska också ha uppsökande verksam- het. Biblioteken 
ska erbjuda information och kunskap genom olika medier så att alla kommuninvånare 
kan delta i den demokratiska processen.
Biblioteken ska delta i samhällsutvecklingen och inspirera till möten och debatt. Bib- 
lioteken ska utveckla en demokratisk mötesplats i samverkan med andra.

Det lärande biblioteket
Bildningsstaden Borås ska ha folk- och skolbibliotek som inspirerar till lärande,
främjar sökandet efter kunskap och är ett stöd på alla utbildningsnivåer.
Borås Stad ska ligga i framkant med att stödja det livslånga lärandet. Utveckla det i 
samklang med tiden, via såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Se till omvärl- 
den, ta in ny teknik, bidra till att människor utvecklas och till det hållbara samhället.

Det läsfrämjande biblioteket
Biblioteken ska inspirera till läsning och till möten med litteratur. Litteraturutbudet ska 
vara aktuellt, varierat och till för alla.
Biblioteken ska genom ett läsfrämjande arbete stödja språkutveckling för alla.

Det mångspråkiga biblioteket
Biblioteken ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer med 
annat modersmål än svenska. Medieutbud och information ska uppdateras i takt med 
demografiska förändringar. Biblioteken ska stödja integration, men också visa på lokala 
kulturella resurser. Att Borås är ett finskt förvaltningsområde ska vara tydligt i bibliotekens 
verksamhet.

Det digitala biblioteket
Det digitala materialet är lika självklart som det tryckta. Digitala medier och digital 
distribution ger människor som inte kan ta sig till bibliotek, eller behöver anpassade 
medier, ett brett utbud av kunskap, information och upplevelser. Teknik som inte alla 
har tillgång till ska finnas på biblioteken.

Biblioteket som kulturarena
Biblioteken ska vara platser för kultur och kulturella upplevelser. Efter sina förut- sättningar 
ska varje bibliotek skapa möten och kulturaktiviteter i samverkan med andra aktörer.  
Biblioteken ska också ge plats för kommuninvånarnas eget skapande.
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