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Policy för programverksamheten på biblioteken i Falun 
 

Programverksamheten på biblioteken i Falun ska främja läsfrämjande och 

digital delaktighet. Prioriterade grupper är barn och unga samt 

funktionshindrade, personer med annat modersmål än svenska och de 

nationella minoriteterna. Demokrati, ett inkluderande förhållningssätt och 

samverkan är ledstjärnor.  

 

Allmänna riktlinjer för programverksamhet i biblioteken i Faluns 
lokaler  
Vi värnar bibliotekslagens krav på allsidighet och kvalitet samt bibliotekens 

samhälleliga och kulturella uppdrag. Biblioteken ska vara öppna för 

gränsöverskridande möten och samtal samt sträva efter delaktighet och 

inkludering. Biblioteken ska enligt lag verka för demokrati och fri 

åsiktsbildning. 

 

Arrangemang i bibliotekens lokaler sker i egen regi, eller i form av 

samarrangemang. Samarbeten prioriteras med Högskolan Dalarna, Region 

Dalarna, länskulturinstitutionerna, studieförbunden, föreningslivet samt 

liknande organisationer på nationell nivå och från andra regioner. 

Samarrangemang sker när arrangemanget bedöms passa in. Biblioteken i 

Falun äger rätt att göra den bedömningen.  

 

Öppna debatter, diskussioner och belysande av kulturella samhällsfrågor har 

en självklar plats på biblioteken i Falun, men inte program som enbart har 

för avsikt att värva medlemmar eller liknande. Biblioteken i Falun äger rätt 

att göra den bedömningen.  

 

Principer för samarrangemang  

Biblioteken i Faluns lokaler hyrs inte ut. Alla program på biblioteken i 

Falun ska vara öppna och tillgängliga för alla att delta i, samt befriade från 

avgifter. Ibland krävs emellertid föranmälan om programmen av olika 

anledningar har begränsat antal platser. 

Program med kommersiella syften, tex försäljning, genomförs inte på 

biblioteken i Falun. Undantag finns för kulturarbetare, föreläsare eller 

motsvarande som erbjuder försäljning av egna produkter, tex böcker, i 

direkt anslutning till deras program. Biblioteken i Falun äger rätt att göra 

den bedömningen.  

 

http://www.falun.se/
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Biblioteken i Falun står för lokaler, personal och grundläggande teknik samt 

marknadsföring, enligt uppgörelse. Överenskommelse görs med den 

samverkande aktören vad det gäller fördelningen av övriga kostnader. 

Samverkande aktörer ska alltid ha med minst en person som finns på plats 

under hela samarbetsarrangemanget på biblioteket. 


