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Värdegrund
De grundläggande principerna för stadsbibliotekets värdegrund är 19 § i FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, UNESCOS
Folkbiblioteksmanifest (1994) samt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) och Sundsvalls
kommuns biblioteksplan.
Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteket är en resurs som
förmedlar och ger fri tillgång till information, kunskap och kultur. Biblioteket står
för åsikts- och yttrandefrihet och är neutralt i politiska, ideologiska och religiösa
frågor. Biblioteket tar dock avstånd från medier vars syfte är att spekulera i våld
och fördomar eller strider mot mänskliga rättigheter och allas lika värde.
Sundsvalls stadsbiblioteks vision är att driva en verksamhet som är inkluderande
– oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, funktionsvariation,
sexuell läggning, socioekonomisk tillhörighet eller ålder.

Prioriterade målgrupper
Biblioteket riktar särskild uppmärksamhet gentemot barn och ungdomar,
personer med funktionsvariation, de nationella minoriteterna samt personer med
annat modersmål än svenska. Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig för
alla.

Barn
Alla beslut och allt arbete på Sundsvalls stadsbibliotek ska utgå från och göras i
enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Mediebeståndet
Biblioteket ska främja intresset för litteratur och läsning genom att erbjuda ett rikt
och varierat utbud av litteratur i olika tekniska format, bestående både av skönoch facklitteratur, tidningar och tidskrifter. Biblioteket ska även främja intresset för
bildning, upplysning och utbildning.

Urval
Bibliotekets mediebestånd ska vara aktuellt, allsidigt och präglas av kvalitet.
Urvalet ska vara anpassat efter användarnas behov. Olika åsikter och
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framställningar ska ges utrymme i det informationsutbud biblioteket
tillhandahåller och ge användarna möjlighet att på egen hand bilda sig en
uppfattning i omdiskuterade frågor.
Bibliotekets verksamhet är kvalitetssäkrad ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Detta innebär ett inkluderande och normkritiskt arbetssätt som
möjliggör att människor kan vara på många olika sätt. Medierna ska vara
anpassade till människors olika behov och med hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna (kön, funktionsnedsättningar, etnicitet, religion/trosuppfattning,
sexuell orientering, könsidentitet, ålder) samt socioekonomisk tillhörighet.
Verksamheten ska genomsyras av en normkritisk medvetenhet hos de anställda
samt främja aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.
Inköpsförslag från biblioteksanvändaren är ett viktigt komplement till
urvalsarbetet. Beslut om inköp fattas efter avvägningar mot bibliotekets
värdegrund, kvalitet och befintliga bestånd av liknande titlar och kan ibland
innebära avslag. Media som inte köps av kvalitetsskäl, fjärrlånas inte.
Budgeten för media är ett konkret styrmedel för inköp. Den fördelas på olika
ämnesområden, målgrupper och medietyper utifrån de dokument som styr bibliotekets
verksamhet.

Skönlitteratur
Biblioteket ska erbjuda ett rikt och varierat bestånd av såväl äldre som modern
skönlitteratur. Ett särskilt ansvar har biblioteket för litterära klassiker men även för
smalare litteratur. Beträffande klassiker och äldre litteratur ska hänsyn tas till
värderingar rådande vid verkets tillkomst. Målsättningen är att utbudet ska spegla
språklig och kulturell mångfald men också vara normkritiskt och utmana rådande
normer.

Facklitteratur
Facklitteratur ska finnas inom alla ämnesområden, på olika nivåer 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, e-tidningar/tidskrifter och e-ljudböcker via eboksleverantörer samt strömmande film. Biblioteket väljer vad ett lån får kosta
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och får tillgång till motsvarande utbud. Biblioteket väljer också vilka förlag som
ska ingå i utbudet. 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 bibliotekets webbportal. Målsättningen är att erbjuda
databaser med god omvärldsbevakning, informations- och kunskapsbredd samt
språklig bredd.
Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i samhällslivet.

Gåvor
Biblioteket är restriktivt gentemot gåvor och förbinder sig inte att införliva dessa i
beståndet.

Lokalhistoria
Stadsbiblioteket har ett särskilt ansvar att anskaffa och bevara all lokalhistorisk
media som berör Medelpad oavsett kvalitet.

Magasinering och gallring
Sundsvalls stadsbibliotek har inget bevarandeuppdrag med undantag för
Medelpadssamlingen. Biblioteket ska bedriva ett aktivt beståndsarbete som lyfter
fram samlingarna genom förmedling, exponering och gallring. Arbetet med
samlingarna ska erbjuda längre livscykler än på den övriga bokmarknaden. Den
totala fysiska samlingen bör inte öka och magasinering förekommer därför i
begränsad omfattning. Beståndet gallras kontinuerligt med hänsyn till aktualitet,
ämnenas karaktär och varierande livslängd. Gallring sker inte av
värdegrundsbaserade eller ideologiska skäl.
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