Minnesanteckningar från chefsmöte i Krokom 21/1-2016
Deltagare: Eva Fresk, Maj Eriksson, Anna Lundström, Eva Lund , Britt-Inger Roos, Gunhild
Åkerblom, Annika Eliasson Faxén, Catarina Lundström.
Frånvarande: Patrik Byström, Kerstin Örbo
Dagordning:
Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte
Kort presentation från den regionala biblioteksverksamheten








En ny webb för regional biblioteksverksamhet är under arbete.
Kartläggningen av författare i region JH är klar. Rapporten delades ut till resp.
kommun. Ett häfte med författarpresentationer har också skapats med namnet Skriva.
Den kommer att delas ut senare till kommunerna.
Enkätfrågor angående den rådande medieförsörjningen har skickats ut till samtliga
chefer och några medarbetare. Svar på frågorna lämnas till Annika senast 1 februari.
Annika gör en sammanställning av svaren och mediegruppen träffas den 16/2 för att
gå igenom dessa.
Tillgänglighetsarbete. Johanna Gällman har börjat arbeta med tillgänglighet för
regionen. Önskemål finns från cheferna att information om vad som ingår i avtalet
samt kontaktuppgifter till Johanna skickas ut till respektive kommun. Föreläsning
inom området tillgänglighet planeras för hösten 2016. Förslag: Ta ev. med föreläsare
från vård och omsorg.
Den regionala biblioteksverksamheten deltar under våren vid ett KB
kvalitetsutvecklingsmöte, vid bibliotekskonferensen i Umeå den 29/2-1/3, vid en
barnbibliotekskonsultenträff i Norrköping 27/1-28/1, samt vid Lena-dagen den 10/2:
en konferens om forskning kring barnbiblioteksfrågor. Den regionala
biblioteksverksamheten kommer också att delta i en utbildning i handledande
arbetssätt under våren. Utbildningen hålls av Doris Dahlin i Umeå den 21/3-22/3.

Kort presentation från respektive kommuns biblioteksverksamhet
Ragunda kommun
 Halvtidstjänst bibliotekarie är utlyst
 Biblioteket i Bispgården kan ev. komma att flyttas till gymnasieskolan
Bräcke kommun
 Flytt av biblioteket ska göras till en annan del av skolan
 Författarbesök i bygdegården i Rissne hålls på lördag den 23/1
Bergs kommun
 Lördagsöppet vid 2 tillfällen till under januari och februari. Sedan uppehåll till
oktober, då man fortsätter.
 Britt-Inger Rörborn har gått ned i tjänst. Arbetar 50 % mot skolbibliotek och 30 % i
folkbiblioteket. En person som arbetar gentemot förskolan har anställts på 20 %.
Strömsunds kommun






1 bibliotekarie är långtidssjukskriven. Rekrytering av ny barnbibliotekarie kommer att
göras inom kort.
Öppet lördagar fr.o.m. februari månad. Det kommer att hållas temalördagar vid 1
lördag per månad.
Satsning på turne med buss med samiskt tema samt samiska sagostunder
2 nya arbetsplatsbibliotek kommer att startas

Östersunds kommun






Omflyttning pågår i biblioteket för att ge mer utrymme till barnavdelningen och för
utländsk litteratur-avdelningarna
Rekrytering av 3 bibliotekarier ska göras: 1 bibliotekarie till Lit. 1 bibliotekarie till
Lärcentrum+fackavdelning. 1 bibliotekarie till vuxenavdelningen.
HBTQ-certifiering. Östersunds bibliotek är en av 8 verksamheter som kommer att
certifieras under 2016.
Under februari månad startar en e-boksjour på eftermiddagarna. 3-4 bibliotekarier
kommer att arbeta med detta.
Digitala hjälpen för nyanlända kommer att erbjudas på tisdagar 10-12 och torsdagar
13-15. 3 personer med språkkunskaper i arabiska, tigrinja och somaliska kommer att
arbeta med detta.

Krokoms kommun






Arbete pågår med att få igång rutiner och flödet på böcker i det nya biblioteket.
Ny bokbuss ska köpas in. Studiebesök kommer att göras under v. 10 för att studera
olika typer av bokbussar.
2 nya skolbibliotek kommer att öppnas på F6-skolor. Skolan bidrar med pengar till
lokal och tjänst.
Biblioteksplanen är klar.
Start av bokfrukost tillsammans i personalen. Läsning av samma bok i förväg och
boksamtal.

Åre kommun




Rekrytering pågår av bibliotekarie. Vikariat fr.o.m. den 1/3.
Start av utlån av bärbar dator med program för att kunna hålla distansmöten.
Samtliga skolor har bemannade bibliotek.

Bokstart, hur går vi vidare?





Chefsgruppen tog beslut om att projektmedlen ska fördelas efter en schablonsumma,
lika för alla kommuner, d.v.s. 135 000 kronor per år. Catarina informerar cheferna via
mejl om avtalet, med instruktioner om hur Bokstartspengarna betalas ut. Avtalet skrivs
fr.o.m. 1/3.
När det gäller reskostnader finns en budget på 150 000 kronor. Pengar till resor för att
göra hembesök och för att delta vid Bokstartsutbildningar rekvireras i efterhand.
Dessa personer kommer att utbildas till ”bokstartare”: Krokom: Marie. Östersund:
Åsa, Pia, Anna Å. Strömsund: Eva, Britt-Inger. Berg: 1 person för varje enhet. Eva







och Britt-Inger huvudansvar. Bräcke: 1 person för varje enhet. totalt: 3 personer.
Ragunda: 1 för varje enhet, totalt 3 personer. Härjedalen: Anette och Erik. Åre: ?
Måste ”bokstartaren” ha bibliotekarieutbildning? Catarina kollar med Kulturrådet.
Planen är att 20 bokstartare + chefer deltar vid Bokstartsutbildningen den 15/3-16/3.
Konferens i Tylösand/Halmstad 3 mars: Alla barn har rätt till ett språk. Den regionala
biblioteksverksamheten kan stå för reskostnader för 2 personer. Maj kollar med sin
personal om 1 eller 2 personer vill åka på detta. Om det är en bra konferens är planen
att vi håller något liknande för samtliga ”bokstartare” under hösten.
Styrgrupp för Bokstartsprojektet blir chefsgruppen. Arbetsgrupp blir samtliga
bokstartare. Annika och Catarina fungerar som projektledare på 25% vardera.

Sammanställning av enkätfrågor







Genomgång av kommunbibliotekens svar på enkätfrågorna gällande tillgänglighet,
biblitoteksinformation på andra språk och avtal skola-bibliotek. Catarina skickar ut
sammanställningen till samtliga chefer.
Svaren på frågorna ang. tillgänglighet har skickats vidare till Johanna Gällman som
arbetar som tillgänglighetsansvarig för regionbiblioteket fr.o.m. 2016.
Svaren på frågorna gällande biblioteksinformation på andra språk ses över av Annika
och Catarina i samarbete med Jenny på regionbibliotek Västernorrland.
På Östersunds bibliotek har det anställts personer med dessa språkkunskaper: arabiska,
tigrinja och kurdiska. Inom kort kan det även finnas personer med persiska och dari på
biblioteket. Förslag: Kan vi använda dessa resurser vid skapande av
informationsbroschyr på andra språk?
Avtal skola-bibliotek presenteras vid ett senare tillfälle

Förstudie om gemensamt bibliotekssystem – rapport från Anna Ring




Diskussion kring för-och nackdelar med gemensamt bibliotekssystem
Under nästa chefsmöte fokuserar vi på frågan om gemensamt bibliotekssystem. Alla
funderar till nästa gång hur deras kommun och bibliotek ställer sig i denna fråga
Frågor att undersöka för den regionala biblioteksverksamheten:
Transportkostnader och logistisk Norrbotten – går det få tag på mer konkreta
uppgifter rörande detta?
När det gäller regler och avgifter – vad måste vara gemensamt?

Vårens fortbildningar




Digital påfyllning: utbildning i två steg på digitalt tema. Steg 1: Temadag den 24/2 på
MIUN med föreläsningar och diskussioner. Steg 2 på hemmaplan under mars/april
med en hel dags workshop per kommun. Boka in datum för workshop på hemmaplan
med Catarina eller Annika.
Under maj månad, (prel. under v. 20) planeras för en temadag kring HBTQ med olika
föreläsare/författare

Passa boken, slutrapport


Slutrapporten redovisas vid ett senare tillfälle

Regional fri pott för 2016



Den läsfrämjande potten består av 100 000 kronor.
Catarina skickar ut underlag för vilka uppgifter som ska vara med i ansökan.

Övriga frågor



Hela Sverige läser Tjärdalen. Catarina skickar ut information till chefsgruppen om
detta projekt. Cheferna hör i sin tur av sig till Catarina om de är intresserade av att
delta.
Förslag: Kan vi ha en gemensam återkommande årlig vecka där lokala författare från
regionen lyfts fram på olika sätt. Hela Jämtland läser. Kan vi starta något sådant under
hösten 2016?

Vårens chefsmöten



6 april: 9.30-15.00. Plats: Kulturen/regionbiblioteket.
24 maj: 13.30-15.00 Webbmöte

