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Minnesanteckningar från möte med Chefsgruppen Bibliotek-Z, 20/3 2015 på Länskulturen
Eva Fresk, Anna Lundström, Britt-Inger Roos, Patrik Byström, Maj Eriksson, Catarina Lundström och
Jimmy Eriksson (kultursamordnare från Länskulturen) deltog. Eva Lund, Kerstin Örbo och Gunhild
Åkerblom var förhindrade och kunde inte delta.

Föregående möte
Catarina återkopplade till minnesanteckningar från förra mötet. Vissa punkter är åtgärdade, andra
inte: Ingrid och Catarina lovade att ta med sig synpunkter på annonsering och rekrytering av tjänst
som regional bibliotekskonsulent – klart! Önskemål om att vid nästa möte dels få mer information
om projektet Passa boken, dels få träffa konsulenter från film, slöjd och konst – klart! Önskemål om
att ta upp frågan om skolbiblioteken på en regional nivå med företrädare för utbildningsfrågor i
Region Jä-Hä har inte genomförts – kvarstår!

Aktuellt nationellt och regionalt
Kulturrådet: Medel för läs- och litteraturfrämjande verksamheter söks numera i en gemensam
utlysning, två tillfällen per år (26/3 resp 15/10) från KUR. Det kommer att bli hårda prioriteringar.
Webbplatsen ”Bolla” har lagts ned, många län protesterar. 1/6 arrangerar KUR en dag i Stockholm för
folkbiblioteken med tema kvalitetslitteratur, gratis att delta.
SKL: Regional biblioteksverksamhet har fått en fråga från Louise Andersson på SKL om
kommunbibliotekens syn på det avtal som SKL har tecknat med Natur&Kultur. Catarina samlade in
synpunkter: bl.a att de flesta känner till överenskommelsen, men eftersom N&K ingår i det avtal med
E-lib som länet har, innebär detta att biblioteken inte ser N&K som en tydlig egen aktör. En allmän
mening är att man uppskattar SKL:s initiativ inom detta område. Dock är det ett mer samlat grepp
om frågorna som efterlyses.
Övrigt nationellt: Planerna på en nationell biblioteksplan ligger just nu nere, finns inte medel för
detta i nuvarande kulturbudget.
KB:s nationella kvalitetsdialog: Britt-Inger är representant för folkbiblioteken och Catarina ingår som
repr. för den regionala verksamheten. Britt-Inger rapporterade från det senaste mötet i februari.
Nytt att folkbiblioteken ska i den nationella gruppen. Rullande ordförandeskap – varannan gång
region/folkbibliotek. Ett generellt arbete med kvalitet och biblioteksplaner. Formulera
uppföljningsbara mål och aktiviteter. Alla ska ta del av biblioteksverksamhet. Definiera bibliotek,
biblioteksverksamhet, alla. Vilka är alla och hur når vi dem?
Länskulturen: Jimmy presenterade fördelningen av de regionala och statliga medlen till
kulturverksamhet för 2015 (se pp-presentationen). Staten har minskat anslaget med -1,5% vilket
drabbar regional biblioteksverksamhet med 50 tkr detta år.
Jimmy presenterade också kort den regionala kulturplanen (inom kort i tryckt format). För perioden
2015-2018 finns tre prioriteringsområden: Kultur för alla, Kulturskaparna som resurs, Kulturdriven
tillväxt. Aktuella utvecklingsområden för verksamhetsområdet bibliotek presenterades (se pppresentation).
Region Jämtland Härjedalen: Regionen sammanställer nu en ansökan om ett större
integrationsprojekt. Catarina har försökt lobba in biblioteken som en viktig resurs i detta arbete och
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förhoppningsvis kommer det med skrivningarna i den ansökan som går in till Socialfonden i dagarna.
Det sker ett möte på Österängsskolan den 24 mars där repr för frivilligorganisationer mm möter
regionala tjänstemän på temat integration. Den regionala biblioteksverksamheten har fått en
inbjudan, men Catarina är i Umeå och kan inte delta. Frågan ställdes om någon av bibliotekscheferna
kunde delta. Osäkert om någon hade möjlighet.
Rekrytering regional bibliotekskonsulent: Catarina berättade att rekryteringen av en
bibliotekskonsulent nu är på gång. Annons ligger ute, bland annat via DIK:s tidning Ping. Sista
ansökningsdag är 19/4.
Aktuellt i kommunerna: Åre Winter Pride arrangeras 16-19/4 och biblioteket kommer att delta; varsel
om 3% nedskärningar i Berg; nedskärningskrav kan vara på G även i Härjedalen, en brukarenkät är
utskickad i Härjedalen (bifogas), biblioteket tar där över driften av Mankellutställningen och ”När
rocken kom Sveg”; en bibliotekarie från Bräcke kommer att delta i en kommande Deweykonferens i
Lidingö 13/4 för regionens räkning, i Strömsund arbetas mycket med det attraktiva
biblioteksrummet, inga neddragningar på G där; i Östersund arrangeras ”Get online week”, en
kulturhusutredning är på G och biblioteket kommer att förlänga sina öppettider samt införa ett nytt
besöksräknarsystem; i Krokom byggs just nu det nya kulturhuset ”Mötesplats Krokom”, invigning
under senhösten, det äskas också medel för en ny bokbuss i Krokom.

Det läsfrämjande projektet ”Passa boken”
Karin Wahlén, projektledare för ”Passa boken” besökte mötet. Hon berättade om projektet och sin
egen bakgrund som kulturcoach i ÖFK Östersund. Tanken är att ÖFK-spelarna ska fungera som
läsinspiratörer för barn och unga i länets idrottsklubbar och att samarbete ska ske med respektive
kommunbibliotek i syfte att väcka läslust. Målet är att nå 30 klubbar och 1000 ungdomar under 2015.
Projektet, som ägs av den regionala biblioteksverksamheten, har fått 250 000 kr i stöd från
Kulturrådets särskilda utlysning ”Idrott och läsning”. Budgeten har reviderats, vilket redovisades (se
bilaga). Alla som lägger tid i projektet (bibliotekarier som deltar på möten med idrottsklubbar t.ex.)
ska redovisa sin tid. En tidrapport bifogas.
Hittills har det skett möten i Hammarstrand, med Ragunda basket, i Östersund, med Curlingklubben
och i Ås, med Ås IF. Ett möte är inplanerat i Järpen med Järpens IF och Järpens SK. All dokumentation
från projektet läggs ut på bloggen: www.passaboken.se
Karin behöver hjälp att hitta nya klubbar/föreningar. Kontakt med fritidsansvariga i kommunerna kan
vara en väg att gå. Östersunds bokbuss kan stå till förfogande under Storsjöcupen. Möjligt för andra
kommuner att göra evenemang med bokbussen. Presentation av projektet kommer att se på
bokmässan i Göteborg.

Redovisning av Catarinas kommunturné – resurser, verksamhet mm
Catarina redovisade sina kommunbesök samt resurs- och behovsinventering, dels via en skriftlig
sammanställning (bifogas), dels via en pp-presentation (fotografierna inte med). Sammantaget visar
alla kommuner upp en imponerande verksamhet och det var väldigt trevliga och inspirerande besök.
De siffror som presenteras är i vissa fall hämtade från respektive kommun (medieanslag, fjärrlån,
personal mm) och i vissa fall från KB:s statistik (besök). Tanken är att denna sammanställning kan
fungera som ett underlag för den regionala verksamheten. Det finns alla möjligheter att kommentera
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och revidera vid behov. Besökssiffrorna upplevdes osäkra, Catarina kollar igen i KB:s statistik och
korrigerar. Kan även behövas kompletteringar med nyckeltal mm.

Redovisning av Catarinas kommunturné - behov av kommunikation, möten, fortbildning mm
Redovisning och diskussion kring Catarinas dokumentation av bibliotekspersonalens behov av och
synpunkter på kommunikation, möten, fortbildning, projektsamverkan mm (se bifogad
sammanställning + pp-presentation).
Möten och kommunikation:









Chefsmöten: ca 6 per år, varav ett internat (lunch-lunch)
Möten/fortbildning för all personal: minst ett läsinspirerande tillfälle per år + länsmöten
tillsammans med Västernorrland. Studiebesök efterfrågas!
Tematiska grupper: webbgrupp, barn&unga, tillgänglighet (kanske kan läggas på
chefsgruppen tills vidare), temporära grupper kan behövas…
Nyhetsbrev en gång/månad (start i april)
Info på webb om den regionala verksamheten: tillsvidare via: lanskulturen.se/bibliotek, i höst
kan det komma att läggas under regionens webb. Samverkan med Bibliotek Mitt, info bör
finnas på flera ställen och länkas.
Sociala media: successivt eget konto på facebook
Radio Jämtland, ett eget program om bibliotek och litteratur mm?

Fortbildning:
Generella synpunkter: Gärna en kombination av efterfrågestyrd och utbudsstyrd fortbildning. Gärna
en kombination av gemensamma/samlokaliserade utbildningar och decentraliserad fortbildning som
kan ske ute i kommunerna. Gärna kollektiva satsningar som kan komma alla till del och kan leda till
en mer strukturell utveckling. Flera kommunbibliotek kan tänka sig att ansvara för och hålla i enskilda
fortbildningstillfällen (t.ex. samisk litteratur i Strömsund)








Litteratur & läsfrämjande: kunskap om olika genres, författarbesök, bokprat för
bibliotekarier, hjälp att ha koll på aktuell utgivning…
Tekniska frågor/digital kompetens, behöver alltid fyllas på!
Integration & mångfaldsfrågor: medier på andra språk, lyfta frågorna och dela på ansvaret,
samordna & metodutveckla
Lagstiftning och e-boksfrågor
Allmän trendspaning
Kvalitetsfrågor & biblioteksplaner
Fokus på yrkesrollen, kvalitet och utveckling, självbild & omvärldsbild

Första preliminär plan för fortbildning/samverkan under 2015:








Maj: träff för läsombud/högläsare i länet i samarbete med studieförbunden m.fl
Juni: Katitzi-böcker och människor som bryter med normen (Lawen Mohtadi m.fl föreläsare)
Augusti: chefsmöte med fortbildning och internat (v. 35/36?)
Augusti: gruppen barn&unga fortbildning och internat (v. 35/36?)
September: Digital påfyllning
Oktober: Författarbesök för alla, 9/10 i Östersund
Oktober: Dels Dyslexiarrangemang, dels språkutveckling i samarr med barnhälsovården
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November: Författarbesök, Agneta Edwards
November: Länsmöte i Bräcke med Västernorrland, tema Integration
December: Inspirationsföreläsningar ”Passa boken” på flera ställen i länet för ungdomar,
idrottsledare och bibliotekspersonal
Dessutom: utbildning i ”Arkiv Digital” med Torgny Henriksson, Sveg

Viktigt att se detta som ett preliminärt förslag, alla aktiviteter kanske inte blir av, andra kanske
kommer till. Alla fortbildningstillfällen bör ses som en möjlighet och inte som ett ”måste”.
Diskuterades huruvida utbildning i Arkiv Digital skulle ske i Sveg eller erbjudas på respektive
kommunbibliotek. Patrik funderar på vad som kan fungera för deras del.

Frågor för diskussion
Britt-Inger ställde en allmän fråga om möjligheten att kunna ta betalt för arrangemang som sker i de
enskilda biblioteken. Vissa kommuner gör detta redan nu, andra är relativt restriktiva. Viktigt att följa
upp detta.
Anna tog upp frågan om att utvidga bibliotekens verksamhetsområde till annat än ren
biblioteksverksamhet, av typen turistbyråverksamget, medborgarkontor mm. Hon önskar sig en
diskussion om detta vid ett kommande möte.

En preliminär fri pott för läsfrämjande insatser under 2015
Catarina presenterade möjligheten för alla kommunbibliotek att söka medel för läsfrämjande
verksamhet under 2015. Kontakta den regionala verksamheten så kommer vi överens. Bra om
arrangemang kommer så många som möjligt till godo. Gärna samverkan över kommungränser!

Presentation av Filmpool och bildkonsten samt projektet Kulturbussen
Presentation av Filmpool och Bildkonsten genom Eva Aspling från Filmpoolen och Karin Kvam från
Bildkonsten. Kulturbussen för digitalt skapande är ett nytt regionalt projekt i samarbete med
Arvsfonden som sker i hela länet under tre år, från 2015 till 2018. Det sker nedslag på olika
samlingslokaler enligt fast turnéschema, se: www.filmpooljamtland.se/projekt/kulturbussen.

Kommande möten
Nästa möte med chefsgruppen sker på Länskulturen i Östersund tisdag den 28/4, 9.30 - 15.30 med
tema Kvalitetsutveckling och biblioteksplaner. Särskilt inbjuden gäst är Elisabet Ahlqvist från KB.
Möten under hösten:
Ett möte med internat, lunch-lunch, i slutet av augusti eller alternativt i början av september, plats
ännu ej bestämd, dock inte Östersund.
Ett videolänkat möte under oktober månad.
Ett möte i Krokoms nya kulturhus under december månad.
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Vid datorn
/Catarina Lundström

