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Bibliotekets verksamheter 

 

Kommun Svar Kommentar 

Ale Nej  

Alingsås Ja  

Bengtsfors Ja Stärkta bibliotek 

Bollebygd Nej  

Borås Ja Ombyggnationer av inte mindre än tre bibliotek är på 
gång, Bokstart löper på även i år och vi tittar på hur vi 
ska kunna finansiera en fortsättning. Gemensam 
katalog för Sjuhäradsbiblioteken, förhoppningsvis 
nämndbeslut i de olika kommunerna i juni så att vi kan 
gå vidare med upphandling. 

Dals-Ed Nej  

Essunga  Projekt inom Stärkta bibliotek 

Falköping Ja Läsglädje för lässvaga barn i samarbete med skolan 
under sommarlovet. I höst startas ett projekt med 
kommunens logopeder och förskoleklasser 

Färgelanda Nej  

Grästorp Nej  

Gullspång Nej  

Göteborg Ja T.ex. projekt finansierade via Stärkta bibliotek från 
Kulturrådet: Nyanlända biblioteksguider, Staden där vi 
läser med inriktning mot barn och unga. Men även 
projekt så som Vuxna i lärande (VIL) Bokstart och 
Göteborgs Stads stora satsning Staden där vi läser för 
våra barn. 

Götene Ja Vi arbetar mycket med våra sex skolbibliotek, för att 
kunna nå ut till barn och unga under tiden 
huvudbibliotekets lokaler hålls stängda. 

Herrljunga  Vet ej. 

Hjo Nej  

Härryda Ja Bokcykelverksamhet = pop up 

Karlsborg Ja Vi samverkar med AME kring utebibliotek, med Moliden 
för ett sport/hälsobibliotek, 

Kungälv Ja  
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Lerum Ja Inom stärkta bibliotek pågår ett projekt för uppsökande 
verksamhet. Vi har även ett Bokstart-projekt 
(Kulturrådet). 

Lidköping Ja  

Lilla Edet Ja Biblioteket ska ingå i ett kulturhus Osäker på 
frågeställningen 

Lysekil Ja Uppsökande, målgrupp barn och unga (Pop up) På gång 
också medborgardialog med extra fokus barn och unga 
när vi ska göra om lokalen på Lysekils stadsbibliotek och 
även när Skaftö bibliotek ska byggas om /flyttas. 

Mariestad Ja Litteraturstödjande projektet SKRIV! med 
författarbesök och skrivverkstad 

Mark Nej  

Mellerud Ja Inom ramen för beviljade medel från Kulturrådet 
(Stärkta bibliotek) har gjorts satsningar kring ökad 
digital och fysisk tillgänglighet. Digital tidningsläsning. 
Hemlån av surfplattor. Gemensamt inköp och drift av 
en bokbuss tillsammans med de andra biblioteken i 
Dalsland. 

Munkedal Ja  

Mölndal Ja Planer för nya lokaler i Lindome och Kållered 

Orust Ja Införande av meröppet på tre integrerade folk- och 
skolbibliotek 

Partille Ja Ja, med förskolor 

Skara Ja Vi har öppnat vår läsfrämjande lekutställning 
"bokäventyret" som handlar om bokens historia för skol 
och förskoleklasser. Vi hoppas kunna öppna upp för 
allmänheten i augusti. 

Skövde Ja  

Sotenäs Nej  

Stenungsund Ja Stärkta bibliotek: Projektet "Ses på bibblan" 

Strömstad   

Svenljunga Nej Mycket som inte blir av nu pga covid. 

Tanum Ja Vi har en anställd projektledare som utreder meröppet 
på filialerna. Projektet pågår året ut och ska leda till att 
en av våra filialer blir ett meröppet bibliotek. 

Tibro Nej  

Tidaholm Ja Inflyttning av den öppna ungdomsverksamheten i 
Bibliotekshuset 

Tjörn Ja T ex med barn- o ungdomskulturverksamheten 

Tranemo Ja En barnkulturgrupp har bildats med representanter från 
kultur fritid, bibliotek och ifo, för att samverka och 
utveckla biblioteksverksamheten. Skaparbibblan är 
igång och just nu tar vi fram instruktionsfilmer för bl.a. 
3Dskrivare samt planerar verksamhet framöver 

Trollhättan Ja Projekt inom Fyrstad 

Töreboda Nej  

Uddevalla Ja Digitalt innanförskap 

Ulricehamn Nej  

Vara Ja Projekt i samverkan med Hemtjänsten, projekt i 
samverkan med andra aktörer för att nå förskolebarn 
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och vuxna i barnens närhet, Lilla Vara Läser. 
Utvecklingsprojekt över biblioteksrummet, framför allt 
en avdelning för barn. Meröppet kommer att införas i 
ett av filialbiblioteken så snart pandemin tillåter. 

Vårgårda Ja Lust att läsa, ett projekt tillsammans med 
specialpedagog och personal på öppna förskolan för att 
lägga fokus på vikten av läsning för små barn. 
Delfinansierat av Kulturrådet. 

Vänersborg Nej  

Åmål Ja Bokbussverksamhet, bokstart, 

Öckerö Nej  
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