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Kommun Mediaplan Handlingsplan 
för 
tillgänglighet 

Handlingsplan för 
mångfald 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

Kulturplan Barn- och 
ungdomskulturplan 

Miljöplan Planer för 
programverksamhet 

Kommentar 

Ale     Kulturplan Barn- och 
ungdomskulturplan 

   

Alingsås      Barn- och 
ungdomskulturplan 

   

Bengtsfors Mediaplan        Mediapolicy  + 
Verksamhetsplan, flera planer 
under arbete 

Bollebygd  Handlingsplan 
för 
tillgänglighet 

   Barn- och 
ungdomskulturplan 

   

Borås Mediaplan Handlingsplan 
för 
tillgänglighet 

Handlingsplan för 
mångfald 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

Kulturplan  Miljöplan  Kulturplanen kommer att 
revideras med ett 
barnperspektiv så att den 
också fungerar som Barn- och 
ungdomskulturplan. 
Tillgänglighet, mångfald, 
jämställdhet och miljö följs upp 
via Borås Stads årshjul. 

Dals-Ed Mediaplan    Kulturplan  Miljöplan   

Essunga     Kulturplan     
Falköping Mediaplan       Plan för 

programverksamhet 
Övriga planer finns i 
kommunen men ej specifikt för 
biblioteket 

Färgelanda          
Grästorp         Biblioteket finns med i 

Grästorps kommuns 
utvecklingsplan 

Gullspång     Kulturplan Barn- och 
ungdomskulturplan 

   

Göteborg   Handlingsplan för 
mångfald 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

 Barn- och 
ungdomskulturplan 

  Utöver biblioteksplan finns en 
verksamhetsplan för 
biblioteken och kulturhusen i 
Göteborg som baseras på 
stadens budget. Dessutom 
finns det en mängd olika planer 
som stadens verksamheter ska 
ta hänsyn till och 
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implementera i sitt arbete, 
t.ex. plan för barn- och 
ungkultur, handlingsplan för 
arbetet med de mänskliga 
rättigheter, plan för att 
förbättra hbtq-personers 
livsvillkor, plan för 
jämställdhet, plan för arbetet 
med nationella 
minoritetsfrågor, plan för 
arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck, plan för en 
jämlik stad. 

Götene Mediaplan        Under arbete 

Herrljunga Mediaplan     Barn- och 
ungdomskulturplan 

  Mediapolicydokument 

Hjo          
Härryda Mediaplan Handlingsplan 

för 
tillgänglighet 

      Ny, omarbetad biblioteksplan 
på gång. Tas politiskt i maj. 

Karlsborg  Handlingsplan 
för 
tillgänglighet 

Handlingsplan för 
mångfald 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

  Miljöplan  Övergripande för kommunen 

Kungälv     Kulturplan     
Lerum    Handlingsplan för 

jämställdhet 
 Barn- och 

ungdomskulturplan 
  Verksamhetsplan för Lerums 

kommun finns. 
Kvalitetsrapport för kultur- och 
biblioteksverksamheten görs 
årligen med strategier för 
kommande år. 

Lidköping   Handlingsplan för 
mångfald 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

 Barn- och 
ungdomskulturplan 

Miljöplan  Gemensamt hela kommunen 
med program för social 
hållbarhet 

Lilla Edet          
Lysekil Mediaplan Handlingsplan 

för 
tillgänglighet 

Handlingsplan för 
mångfald 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

 Barn- och 
ungdomskulturplan 

 Plan för 
programverksamhet 

Vi har nyligen slutfört en 
medieplan i Lysekil och i denna 
ganska omfattande plan finns 
inslag av tillgänglighetsplan, 
mångfaldsplan, 
jämställdhetsplan, barn- och 
ungdomsplan och 
programverksamhetsplan – 
givetvis då med slagsida mot 
medieurval och medielogistik 
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Mariestad  Handlingsplan 
för 
tillgänglighet 

Handlingsplan för 
mångfald 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

Kulturplan Barn- och 
ungdomskulturplan 

 Plan för 
programverksamhet 

Mediaplan under arbete 

Mark          
Mellerud    Handlingsplan för 

jämställdhet 
Kulturplan Barn- och 

ungdomskulturplan 
  Gemensam mediepolicy för 

biblioteken i Dalsland har tagits 
fram. 

Munkedal     Kulturplan Barn- och 
ungdomskulturplan 

   

Mölndal Mediaplan    Kulturplan Barn- och 
ungdomskulturplan 

  Finns även (ej pol antagen): 
Kanalplan för program och 
aktiviteter 

Orust Mediaplan    Kulturplan   Plan för 
programverksamhet 

 

Partille Mediaplan     Barn- och 
ungdomskulturplan 

   

Skara Mediaplan         

Skövde         Mediaplan och e-strategiplan 
under arbete 

Sotenäs     Kulturplan     
Stenungsund      Barn- och 

ungdomskulturplan 
   

Strömstad         Plan för kulturverksamhet är 
på gång vuxen och barn. 
Kulturgaranti för barn är på 
gång. 

Svenljunga      Barn- och 
ungdomskulturplan 

   

Tanum Mediaplan    Kulturplan Barn- och 
ungdomskulturplan 

   

Tibro          
Tidaholm       Miljöplan   

Tjörn Mediaplan   Handlingsplan för 
jämställdhet 

Kulturplan Barn- och 
ungdomskulturplan 

Miljöplan   

Tranemo  Handlingsplan 
för 
tillgänglighet 

 Handlingsplan för 
jämställdhet 

Kulturplan Barn- och 
ungdomskulturplan 

Miljöplan  Inte planer men: Vi har policy 
för tillgänglighet, jämställdhet 
och en naturvårdsplan barn 
och ungdomskulturplan håller 
på att uppdateras, 

Trollhättan Mediaplan Handlingsplan 
för 
tillgänglighet 

   Barn- och 
ungdomskulturplan 

  Mediaplan och barn- och 
ungdomskulturplan är under 
arbete. 
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Töreboda      Barn- och 
ungdomskulturplan 

Miljöplan  Övrigt: Läsfrämjande plan 

Uddevalla Mediaplan Handlingsplan 
för 
tillgänglighet 

 Handlingsplan för 
jämställdhet 

Kulturplan  Miljöplan Plan för 
programverksamhet 

 

Ulricehamn     Kulturplan     
Vara     Kulturplan     
Vårgårda Mediaplan     Barn- och 

ungdomskulturplan 
  Dessa planer är lokala, 

informella planer, alltså inte 
antagna av politiken. 

Vänersborg Mediaplan        Kommer att revidera 
medieplanen, kommer att 
skriva plan för 
programverksamhet och en 
kulturplan är ev. på gång i 
förvaltningen. 

Åmål Mediaplan  Handlingsplan för 
mångfald 

Handlingsplan för 
jämställdhet 

Kulturplan     

Öckerö      Barn- och 
ungdomskulturplan 
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