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2 MEDIEPOLICY 2016 - 2018 

 

PROGRAM 
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. 

 

POLICY 
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för 

vägledning. 

 

STRATEGI 
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för  

Prioritering. 

 

HANDLINGSPLAN 
Beskriver konkreta mål och åtgärder. 

 

RIKTLINJER 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning  

och utförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av Kulturnämnden, den 21 september 2016, § XX 
 
Dokumentansvarig på politisk nivå: Kulturnämnden 
Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Förvaltningschef 
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Sammanfattning 
Mediepolicyn för Örebro stadsbibliotek utgörs av en värdegrund och en 
användarpolicy. Den innehåller även övergripande riktlinjer för förvärv och 
gallring. 
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Mediepolicy, Örebro stadsbibliotek 2016-

2018 
Mediepolicyn uppdateras vartannat år.  

Värdegrund 
Den grundläggande principen för värdegrunden är 19 § i FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, UNESCOS Folkbiblioteksmanifest 
(1994) samt Bibliotekslagen (SFS 2013:801), Biblioteksplanen för Örebro 
kommun ligger också som grund för mediepolicyn.  
 
Biblioteket är en resurs som ger fri tillgång till information, kunskap och kultur. 
Biblioteket står för åsikts- och yttrandefrihet. Samlingarna ska spegla 
samhällsdebatten och inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk 
eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar. I praktiken 
innebär detta att biblioteket även ska tillhandahålla omdebatterade medier för att 
kunna bidra till diskussioner, tolkningar och omtolkningar. Den svenska 
lagstiftningen är dock ytterst styrande. Biblioteket riktar särskild uppmärksamhet 
gentemot barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella 
minoriteterna samt personer med annat modersmål än svenska. 

Användarpolicy 
Örebro Stadsbibliotek innefattar alla kommunala folkbibliotek i Örebro 
Kommun. Användarna kan ta del av ett stort utbud för alla åldrar, på många olika 
språk och i olika former allt utifrån egna behov och förutsättningar. Bibliotekets 
medier är en gemensam resurs och man kan välja vilket bibliotek man vill låna 
och lämna på. Vi tillmötesgår inköpsförslag i möjligaste mån. 
 
 

Mediebeståndet 

 

Urval 
Bibliotekets mediebestånd ska vara aktuellt, allsidigt och präglas av kvalitet. 
Kvalitetsbegreppet är svårt att definiera, det är beroende av tid, plats och den 
enskilde betraktaren. Målsättningen är att samlingen ska präglas av hög kvalitet 
och bredd. Urval ska ske med användaren i fokus. I princip avstår vi från böcker 
av spekulativ karaktär som strider mot vår värdegrund. Den slutgiltiga 
bedömningen för urvalet ansvarar bibliotekets personal för.  
 
Budgeten för media är ett konkret styrmedel för inköp. Den fördelas på olika 
ämnesområden, målgrupper och medietyper utifrån de dokument som styr 
bibliotekets verksamhet. 
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Fysiska medier 

Förfrågningar om media som saknas i beståndet ska i första hand behandlas som 
inköpsförslag. Stor hänsyn tas till användarens önskemål. Vi lånar även in fjärrlån 
från andra bibliotek.  
 
Prenumerationer på tidningar och tidskrifter ses över med hänsyn till innehåll, 
inriktning, geografi, språk och målgrupp. 
 

Skönlitteratur 

Biblioteket ska erbjuda ett rikt bestånd av såväl äldre som modern skönlitteratur. 
Ett särskilt ansvar har biblioteket för litterära klassiker men även för den s.k. 
smalare litteraturen. Målsättningen är att utbudet ska spegla språklig och kulturell 
mångfald men också utmana gängse normer 
 

Facklitteratur 

Facklitteratur ska finnas inom alla ämnesområden och vara av allmänt intresse. 
Kurslitteratur och läromedel köps i begränsad omfattning. Målsättningen är att 
samlingen ska bidra till ett öppet och demokratiskt samhälle genom att 
tillhandahålla litteratur för fri åsiktsbildning. 
 

Digitala tjänster 

Biblioteket erbjuder e-böcker och e-ljudböcker via e-boksleverantörer. Biblioteket 
väljer vad ett lån får kosta och får tillgång till motsvarande utbud. Biblioteket kan 
välja vilka förlag som ska ingå. Stigande kostnader kan leda till förändringar i 
utbudet. All litteratur som finns på MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) är 
tillgänglig för talbokslåntagare. Tjänsten är nationell och det är myndigheten som 
gör urvalet. Det är möjligt att lämna förslag på litteratur som inte är inläst.  
 
Biblioteket tillhandahåller ett antal databaser varav några är tillgängliga även 
utanför biblioteket via hemsidan. Målsättningen är att erbjuda databaser med god 
omvärldsbevakning och språklig bredd.  

Specialsamlingar  

Saxon 

I Saxon, hembygdssamlingen, finns litteratur och annat material om hela Örebro 
län.  Samlingen utökas kontinuerligt med litteratur om hela länet men i huvudsak 
om Närke.  
 

Mesopotamiska  
I Mesopotamiska biblioteket finns litteratur och annat material som berör 
området Mesopotamien. Samlingen utökas kontinuerligt med litteratur från hela 
världen på bland annat syriska, armeniska, arabiska, kurdiska, turkiska, engelska, 
tyska, franska och svenska. 
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Gåvor 
Biblioteket är restriktiv gentemot gåvor och förbinder sig inte att ta in dessa i 
beståndet. 

Magasinering och gallring 
Örebro Stadsbibliotek har inget bevarandeuppdrag med undantag av 
specialsamlingarna. Den totala fysiska samlingen bör inte öka och magasinering 
förekommer därför i begränsad omfattning.  Beståndet gallras kontinuerligt med 
hänsyn till ämnenas karaktär och varierande livslängd. Gallring sker inte av 
värdegrundsbaserade eller ideologiska skäl.  
 

Referenser 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.
pdf 
 
Barnkonventionen 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full 
 
UNESCOS Folkbiblioteksmanifest (1994) 
http://www.biblioteksforeningen.org/material/bibliotekens-internationella-
manifest/ 
 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-801/ 
 
Biblioteksplan för Örebro Kommun 
https://www.orebro.se/download/18.9573abd123eb78931d80007252/Biblioteks
plan+f%C3%B6r+%C3%96rebro+kommun.pdf 
mars 2016  
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