Minnesanteckningar från mediegruppsmöte 27/4-2016
Närvarande: Eva Fresk, Thomas Drugg, Catarina Lundström, Annika E Faxén. Kerstin Örbo deltog i
slutet av mötet via telefon.
Mötet inleddes med en genomgång av tidigare minnesanteckningar, samt en genomgång av
sammanfattningen av svaren på enkäten om medieförsörjning. Utifrån sammanfattningen och
analysen fortsätter dessa frågor att utredas:


Inköpspolicy/mediepolicy.
Annika undersöker om det finns mallar för inköpspolicy/mediepolicy i andra regioner, som
kan vara intressanta för region JH:s räkning. Annika undersöker även hur långt Östersunds
bibliotek kommit i arbetet med ny mediepolicy. Kan deras arbete/arbetssätt med att ta fram
en mediepolicy vara intressant att ta del av för övriga kommuner? Annika skissar på ett
förslag till en grundläggande policytext.



Avgifter. Kurslitteratur/fjärrlån. Bibliotekssystem.
Mediegruppen har fått i uppdrag av chefsgruppen att undersöka hur det ser ut med avgifter
och regler och rutiner kring kurslitteratur i de olika kommunerna samt hur avtalen när det
gäller bibliotekssystem ser ut. Annika har skickat ut frågor om avgifter och kurslitteratur till
respektive kommun och kommer att göra en sammanställning av svaren. Kerstin har skickat
ut frågor om bibliotekssystemsavtal och kommer att göra en sammanställning av dessa svar.
Sammanställningarna tas upp på kommande chefsmöte.



Mångspråk.
Catarina och Annika har haft möte med Pia angående mångspråksfrågor och det regionala
uppdraget. På mötet kom det upp frågor som behöver förtydligas ute i kommunerna.
Frågorna skickas ut till respektive kommun av Kerstin, som sedan sammanställer svaren.
Sammanställningen tas sedan upp på kommande chefsmöte.
Det finns behov av en utbildningsdag med Internationella biblioteket med information om
vad IB gör och hur IB ser på vad kommunerna kan beställa från dem och vad de inte kan
beställa. Utbildningsdagen kan också ta upp boktips inom olika språk, nyutgivning,
författarskap m.m. Annika och Catarina planerar för en sådan utbildningsdag under
december månad.
Det skulle vara bra om det fanns en referensgrupp med olika språkkompetens, som
bibioteken kan vända sig till för rådfrågning inför inköp. För samiska språkgrupper finns
Gaaltije med samiska samordnare. Det skulle vara bra med personer som kan arabiska,
persiska, tigrinska och dari. Catarina för fram dessa synpunkter till det integrationsprojekt
som pågår. Catarina kommer att träffa de samiska samordnarna under maj månad. Efter det
kommer ett möte med Gaaltije att bokas.



Hur går vi vidare?



Sammanställningar av kommunernas svar angående avgifter, regler och rutiner för
kurslitteratur/fjärrlån, avtal gällande bibliotekssystem och mångspråksfrågor tas upp på
chefsmötet den 24/5. På chefsmötet tas sedan beslut om hur mediegruppen ska arbeta
vidare.
Nästa mediegruppsmöte blir i Krokom den 14/6 kl. 10-12.

