Minnesanteckningar från mediegruppsmöte i Krokom den 30/8 kl. 10-12
Närvarande: Kerstin Örbo, Eva Fresk, Thomas Drugg, Annika Eliasson Faxén
1. Genomgång av minnesanteckningar från det senaste mediegruppsmötet den 27/4.
2. Samiska samordnare. Alla kommuner utom Bräcke och Ragunda har samiska samordnare.
Hur fungerar samarbetet med den samiska samordnaren i övriga kommuner? Frågan tas upp
på kommande chefsmöte.
3. Genomgång av sammanställning av kommunernas avgifter: Kommunernas avgifter skiljer
sig åt. Kan kommunerna samverka och försöka nå enhetliga avgifter? Frågan tas upp på
kommande chefsmöte.
4. Kurslitteratur: Vilket samarbete kan vi ha med MIUN när det gäller distansstuderande? Hur
kan vi tillsammans ge den bästa servicen? I vilken form? Vilka alternativ finns? Digitala
resurser – e-böcker? Går det göra en deal med MIUN om läsesalslån på alla kommuners
huvudbibliotek t.ex. när det gäller litteratur till pedagogiska utbildningar och
vårdutbildningar? Frågan tas upp på kommande chefsmöte.

5. Bibliotekssystem: Åre och Härjedalen har Micromarc. Östersund, Krokom, Berg, Strömsund
och Ragunda och Bräcke har Bookit. Hur kan vi gå vidare med att utreda bästa lösning när det
gäller bibliotekssystem för region JH? Vad behöver vi veta innan vi vågar ta språnget in i ett
gemensamt bibliotekssystem allihop? Kan vi sätta igång olika mindre projekt för att utröna
fördelar och nackdelar med övergång till gemensamt bibliotekssystem? Mediegruppen
”brainstormade” och kom fram till ett antal idéer och förslag på olika pilotprojekt:
Pilotprojekt 1: Lånesamverkan mellan Östersund-Krokom. Kan regional biblioteksverksamhet
stötta med följeforskning?
Pilotprojekt 2: Glesbygdsprojekt. Kommuner med låg mediebudget. Kan man satsa på
skönlitterära nättjänster? E-tjänster gentemot studerande? Finns det fler leverantörer än elib? Finns det en tydlig bild av hur det digitala området/e-böcker utvecklas?
Pilotprojekt 3: Självservice – meröppet. Test av meröppet, t.ex. genom samverkan mellan
bibliotek och förening.
Pilotprojekt 4: Transportsamarbete mellan två eller flera kommuner.
6. Mångspråk
Genomgång av läge och behov för kommunerna när det gäller mångspråk. Det finns stora skillnader i
både ekonomi och kompetens. Kerstin sammanställer och rapporterar på kommande chefsmöte.
Fråga att ställa till Internationella biblioteket: Har de någon makt att påverka BTJ så att det
leveranser av media på andra språk kan ske snabbare än vad det gör idag? Frågan ställs under till IB
under utbildningsdagen den 1/12.

Följdfrågor att ställa till kommunerna: Vilka inköpskanaler har ni för böcker på andra språk, lättläst
svenska. Har ni något bra tips på uppställning i hyllor?
7. Plan framåt
Annika skriver en mediepolicymall för region JH:s bibliotek och gör en sammanfattning och
nulägesbeskrivning utifrån materialet mediegruppen samlat in hittills.
Hur ska mediegruppen arbeta fortsättningsvis? Frågan tas upp på kommande chefsmöte.
Nästa mediegruppsmöte hålls den 20/10 kl.13.15-15.15 hos Regional biblioteksverksamhet,
Länskulturen, Östersund.

