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Barn- och ungdomsverksamhet 

 

Kommun Svar Kommentar 

Ale Ja  

Alingsås Nej  

Bengtsfors Nej  

Bollebygd Nej  

Borås Ja En helt ny ungdomsavdelning på Stadsbiblioteket, 
samarbete med Kulturskolan där biblioteket har ett 
slags permanent pop-up bibliotek i de små väntrum 
som finns, olika läsinsatser på mötesplatserna. För 
Norrbyhuset har medel sökts från Kulturrådet för en 
läsfrämjandeinsats som har den här åldersgruppen som 
en viktig del. 

Dals-Ed Ja  

Essunga Nej Vet ej 

Falköping Nej  

Färgelanda Nej  

Grästorp Nej  

Gullspång Ja  

Göteborg Ja Enheten Dynamo är riktad till målgruppen. Aktiviteter 
som alla bibliotek gör Värsta boken – bokutdelning till 
ungdomar, 13-25 år, på olika platser i Göteborg samt 
läsecirklar för unga. 

Götene Nej  

Herrljunga Nej  

Hjo Nej  

Härryda Ja Bokcirklar, pyssel med bokprat, cosplay, hbtqi-grupp… 

Karlsborg Nej  

Kungälv Ja  

Lerum Ja I somras hade vi en skrivartävling för barn mellan 10-13 
år. Bokcirkel för 13-15-år, har genomförts digitalt under 
pandemin. I somras hade vi Bokpaus för unga i åldern 
13-17 år med bland annat skrivarverkstad, utomhus. 

Lidköping Ja  
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Lilla Edet Ja Bokcirkel där vi läser en gemensam bok till varje tillfälle, 
ibland ser vi filmversionen också 

Lysekil Nej Inte det senaste året (pandemin) Till viss del, pop up, 
uppsökande. 

Mariestad Ja Läscirkel 

Mark Nej  

Mellerud Ja Pre-corona viss programverksamhet och aktiviteter i 
samverkan med grundskolan, gymnasiet, komVux och 
SFI. 

Munkedal Nej  

Mölndal Ja  

Orust Nej Endast i projektform med extern finansiering 

Partille Ja Ungdomsbokcirkel 

Skara Nej  

Skövde Ja  

Sotenäs Nej  

Stenungsund Ja En lokal för kreativa verksamheter, Rum1 

Strömstad Ja Fritidsgårdens ungdomsverksamhet 

Svenljunga Ja After school-verksamhet 1 gång/v för barn/unga upp till 
åk 9. Egen fritidsledare. 

Tanum Ja  

Tibro Ja  

Tidaholm Ja Planering pågår med öppna ungdomsverksamheten 
kring samverkan av lokaler och aktiviteter 

Tjörn Ja Bokcirklar 

Tranemo Ja I samverkan med fritid så har bibliotekspersonal deltagit 
på digital fritidsgård vilket var mycket positivt och lett 
till att medel sökt från Stärkta bibliotek för en tv-
spelsatsning på biblioteket. Får se om det blir något av 
det. Vi har också på g att samverka kring nystartade 
podden Ungpodden i Traneno som ska drivas av unga. I 
projektet Skaparbibblan har vi kontakt med lärare på 
gymnasiet för framtida tekniksamarbete. 

Trollhättan Ja  

Töreboda Nej  

Uddevalla Ja  

Ulricehamn Ja Har sökt och fått Stärkta biblioteks-medel för att satsa 
mer på ungdomar 

Vara Nej 

Under pandemin har vi legat lågt med alla 
arrangemang. Ingen särskild satsning på denna 
målgrupp. 

Vårgårda Ja Bubblan, bibliotekets ungdomsverksamhet, och 
biblioteket samarbetar kring programverksamhet för 
målgruppen 13-18 år. Tex boktipsande, samtalskvällar 
och kreativt skapande. 

Vänersborg Nej Det är något vi kommer att satsa på efter 
ombyggnationen av huvudbiblioteket, eftersom det då 
kommer att flytta in en kommunal verksamhet i 
bibliotekets lokaler som ägnar sig åt denna målgrupp. 

Åmål Nej  

Öckerö Nej  
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