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Barn- och ungdomsverksamhet 

 

Kommun Svar Kommentar 

Ale Ja  

Alingsås Ja  

Bengtsfors Ja  

Bollebygd Ja  

Borås Ja 4-årsböcker med BVC/BHV, Bokstart med BHV och 
förskola, vi finns med i Kulturplanen för förskolan, är 
med och litteraturcertifierar förskolor, bibliotekarie 
finns på alla familjecentraler med mera. 

Dals-Ed Nej Men kapprumsbibliotek är på gång. 

Essunga 

 

Kapprumsbibliotek, pop-up-bibliotek hos olika 
föreningar och badanläggningar, bokpåsar till 
förskoleavdelningar och skolklasser. 

Falköping Ja  

Färgelanda Nej  

Grästorp Ja Bokpåsar på förskolan 

Gullspång Ja  

Göteborg Ja Uppsökandearbete via socialkontor, bokgåvor till 
nyanlända barnfamiljer, projekt Läs hjärta förskola 

Götene Ja Bokpåsar till förskolor, digitala bokprat till 
skolklasserna, m.m. 

Herrljunga Ja Bokpåsar till öppna förskolan. 

Hjo Ja Samarbete med förskolorna - besök till utställningar 
kombineras med biblioteksbesök och lånestunder, samt 
mycket aktivt hämtande/lämnande av bokdepositioner. 

Härryda Ja Boklådor/påsar, kapprumsbibliotek, Familjecentralen… 

Karlsborg Ja  

Kungälv Ja  

Lerum Ja Kapprumsbibliotek och boklådor till skolklasser och 
förskolor. 

Lidköping Ja  

Lilla Edet Ja Vi har ett samarbete med öppna förskolan som vi kallar 
”Öppna bibblan”, det är träffar för barn och föräldrar på 
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biblioteket. Öppna förskolan har också bokpåsar och ett 
minibibliotek som vi köper in böcker till. Ibland har vi 
aktiviteter tillsammans med fritidsgården Kosmos. 
Förskolor kommer på besök och det finns särskilda 
Tema-påsar för dem. Vi har bokjury för alla elever åk 5 i 
samarbete med skola och skolbibliotek. Förskoleklasser 
kommer på besök till biblioteket i samband med att alla 
får en gåvobok. 

Lysekil Ja Ja. Det finns en samrådsgrupp med representanter från 
varje förskola som träffar barnbibliotekarien 
regelbundet. Vid dessa träffar utbyts det boktips och 
planeras för gemensamma aktiviteter. En del av 
inköpsstödet används till inköp av litteratur till 
förskolorna. Temapåsar är på gång under hösten. 
Någon form av kapprumsbibliotek finns på de flesta 
förskolor. Under 2020 genomfördes ett projekt i 
samarbete med tre idrottsföreningar i kommunen där 
väskor med böcker att ha med sig på matcher och resor 
iordningsställdes. Deltagande från biblioteket vid 
föräldramöten planerades men ställdes in p.g.a. corona. 
Högläsning för fritidsbarn har funnits på en av våra 
filialer men har pausats p.g.a. corona. 

Mariestad Ja Bokpåsar 

Mark Ja Ja det finns tillsammans med förskola i form av 
samverkan med så kallade läsombud i förskolorna. 
Läsombud finns i alla förskoleverksamheter i 
kommunen, biblioteket samverkar med dessa läsombud 
genom föreläsningar och utbildningsdagar 5ggr per år i 
relation till läsning och språkutveckling. Genom dessa 
läsombud finns också en samverkan kring 
kapprumsbibliotek som i dagsläget är väldigt nytt (tror 
tre förskolor hunnit starta sina). Förskolorna erbjuds 
också egna sagostunder.  Sen finns det även en 
påbörjad samverkan tillsammans med familjecentrum 
Prisman i form av föräldrautbildningar men detta har 
pausats pga pandemin. 

Mellerud Ja Bokpåsar, bokprat, 6-årsgåva, biblioteksbesök, 
temakådor. 

Munkedal Ja  

Mölndal Ja  

Orust Ja  

Partille Ja Kapprumsbibliotek 

Skara Ja Bokpåsar, utkörning av boklådor till förskolor/skolor, 
samarbete med BVC, bokprat och författarbesök i 
skolorna, lovaktiviteter i samarbete med 
studieförbunden. 

Skövde Ja  

Sotenäs Ja  

Stenungsund Ja  

Strömstad Ja "Blå påsar" - språkutveckling i samarbete mellan förlag, 
it-expertis, bibliotek och förskola baserat på drama som 
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metod för språkstimulans, samt påsar med böcker och 
pedagogiskt material för fokus kring relevanta ämnen. 
Föreskolebibliotek på förskolor för hemlån av böcker till 
barn och föräldrar. 

Svenljunga Ja Kapprumsbibliotek 

Tanum Ja  

Tibro Ja  

Tidaholm Ja Bokpåsar med förskolan 

Tjörn Ja  

Tranemo Ja Bokpåsar på förskolor, fritidsgården Grottan, 

Trollhättan Ja  

Töreboda Ja Bokpåsar och kapprumsbibliotek, bokback på 
fritidsgården. 

Uddevalla Ja  

Ulricehamn Ja Läshusvagn som får bokas av förskolor, bokpåsar. 

Vara Ja Kapprumsbibliotek kommer att införas i alla förskolor 
under året. 

Vårgårda Ja Till exempel bokpåsar med böcker på olika språk på 
BVC, kapprumsbibliotek på förskolor, bokhyllor med 
böcker i sporthallen och på badet. 

Vänersborg Ja Vi har ett nära samarbete med förskolor i kommunen, 
som vi nu planerar att strukturera upp ytterligare. 

Åmål Ja  

Öckerö Ja  
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