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Minnesanteckningar från möte med Chefsgruppen Bibliotek-Z, 14-15/9 2015 på Verkön
Patrik Byström, Maj Eriksson, Eva Fresk, Eva Lund, Anna Lundström, Britt-Inger Roos, Gunhild
Åkerblom, Kerstin Örbo och Catarina Lundström deltog.

Styrkebaserat ledarskap med reflexionsövningar
Deltagarna delades in två och två för intervjuövningar på temat ”Framgångsfaktorer och styrkor” där
alla fick fokusera på erfarenheter av situationer och lägen där det har funnits möjligheter att vara
kreativ, driva saker framåt och gå från ord till handling.
Med detta som bakgrund fortsatte gruppövningarna i grupper om fyra och fyra på temat ”Önskvärda
lägen”. I den bästa av världar, vad önskar vi oss?
Kort sammanfattning av ”önskvärda lägen”:








Luft & marginaler – tid för reflektion och tid för idéer och utveckling.
Fler kompetenser på biblioteket – IT-pedagog, språk, mångfald mm.
Att biblioteket ses som en självklar resurs i kommunen – en självklar partner för
skolan/integrationsarbetet mm.
Intern uppskattning från den egna kommunen.
Nya sätt att bedriva filialverksamhet som ger mer biblioteksservice för fler
Ett nytt bibliotek behövs (i Östersund, Vemdalen …)
Rekrytering av en bibliotekarietjänst trots anställningsstopp i kommunen

Förslag till regional biblioteksplan
Förslaget till regional biblioteksplan diskuterades gruppvis. De synpunkter som inkom ska i möjligaste
mån inlemmas i den text som går ut på remiss. Catarina och Kerstin ansvarar för att redigera det
färdiga förslaget (bifogas).

Aktuella frågor
Rekrytering regional bibliotekskonsulent:
Annika Eliasson Faxén startar sin tjänstgöring den 28/9, men redan nu har hon deltagit i vissa
aktiviteter, bl.a. i SLB:s utbildningsdagar för länsbibliotekspersonal i Stockholm. Catarina och Annika
kommer att göra en ny kommunturné under hösten då det blir möjligheter för utbyte och frågor.

Ansökan till Kulturrådet om läsfrämjande projekt:
Catarina redogjorde för sina tankegångar kring en kommande ansökan till Kulturrådet om ett brett
regionalt läsfrämjande projekt som tar fasta på verksamheter som redan finns ute i kommunerna,
inklusive samverkan med folkbildning mm. Här finns t.ex. våra egna språkväskor och samarbetet med
barnhälsovården, samarbete med förskolan och dess pedagoger, samarbete med folkbildning mm.
Kärnan handlar om verksamheter med fokus på barn och barnfamiljer, inklusive särskilda målgrupper
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vad gäller mångspråk, nationella minoriteter mm. Tanken skulle vara att utveckla, spetsa och
samordna dessa olika verksamheter och ge dem en gemensam ram. I denna ansökan skulle
pilotverksamhet med Bokstart ingå, och denna del skulle representera en helt ny inriktning på det
läsfrämjande arbetet.
Avtal med Östersunds för 2016 kommun om gemensam webb
Catarina presenterade ett förslag till nytt avtal mellan den regionala verksamheten och Östersunds
kommun vad gäller den gemensamma webben, Bibliotekmitt.se (bifogas). Förslaget, som bygger på
en förlängning av nuvarande avtal utan några direkta förändringar, diskuterades och gruppen enades
om att förslaget är rimligt.
Det uppmärksammades att arbetet i webbgruppen fungerar bra! Vissa förbättringsområden vad
gäller själva webben och dess funktioner togs dock upp till diskussion och Maj lovade att fortsätta
trycka på när det gäller dessa punkter. Synpunkter kan skickas till Maj.
Avtal med Östersunds kommun för 2016 om kompletterande medieförsörjning
Catarina presenterade ett förslag till nytt avtal mellan den regionala verksamheten och Östersunds
kommun vad gäller den kompletterande medieförsörjningen (bifogas). Förslaget diskuterades och
gruppen enades om att förslaget är rimligt. Förslaget bygger på tanken att den kompletterande
medieförsörjningen måste processas mer grundligt tillsammans med kommunbiblioteken och därför
förlängs avtalet, utan några större förändringar, på ett halvår, mao till sista juni 2016. Innan dess ska
en regional arbetsgrupp hinna diskutera och planera för en mer långsiktig lösning på mediefrågorna,
inte minst vad gäller medier på andra språk, fjärrlån mm. Här måste vi koppla egna behov mot en
omvärldsanalys, hur löser andra regioner dessa frågor osv. Annika Eliasson Faxén kommer att leda
denna grupp och alla ombeds komma med förslag på medverkande från kommunbiblioteken.
Frågan om kontaktpersoner på Östersunds bibliotek lyftes (se bifogad sammanställning).
E-böcker och fördelning av kostnader
Maj presenterade ett förslag till fördelning av kostnader för hantering av e-böcker för 2015 (se
bilaga). Förslaget diskuterades och gruppen enades om att det är rimligt. Som långsiktig lösning är
det dock nödvändigt att hitta mer hållbara och kommunspecifika fördelningar. Därför måste
diskussionen fortsätta under 2016.
Tillgänglighetsfrågorna
Catarina berättade att hon fått frågor om hur arbetet med tillgänglighetsfrågorna ska läggas upp. Det
har hittills varit svårt att prioritera alla de frågor som ligger på den regionala verksamheten,
tillgänglighetsfrågorna har tyvärr fått lida för det. När Annika EF börjar sitt arbete ska frågorna upp
på agendan. I samband med kommunbesöken senare i höst kommer Catarina och Annika att lyfta
frågorna tillsammans med bibliotekspersonalen.
Kommande aktiviteter och möten
Catarina presenterade höstens aktiviteter och möten (de som hittills är inbokade):
 Inspirationsdag Vargbröder, Jamtli + (Sveg & Bräcke) 18/8
 Passa boken i Åre 3/9
 Internat chefsgruppen 14-15/9, Verkön
 Internat barn&ungagruppen 15-16/9, Verkön
 Nyhetsbrev kommer ut i september
 Dyslexiveckan v. 41, Dysse-föreläsningar i Järpen 5/10, Östersund 6/10 och Svenstavik 7/10
 Passa boken i Vemdalen 6/10
 Bokens Dag i Östersund 8/10, inklusive seminarium ”En egen litteraturfestival?”
 Bokens dag för bibliotekspersonal i Östersund 9/10 (program/inbjudan bifogas)
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Passa boken i Hede 4/11
Länsmöte, ”Det mångspråkiga biblioteket” i Bräcke, 5/11 (program/inbjudan bifogas)
Barn&ungamöte i Östersund 10/11, besök av Agneta Edwards & Pia Borrman

Jättebra om alla tar upp i sina personalgrupper vilka som ska delta i Bokens Dag, fredag den 9/10
samt Länsmötet i Bräcke onsdag den 5/11. Inbjudningar och program har skickats ut men bifogas
även här.
Catarina ställde frågan om någon i gruppen har lust att representera sitt kommunbibliotek vid det
seminarium/diskussion som arrangeras i samband med Bokens dag i Östersund den 8/10 17.0018.00. Britt-Inger och Kerstin anmälde sig att delta. Maj deltar som en av huvudarrangörerna för
Bokens Dag.
Utbildning i Arkiv Digital
Diskuterades möjligheten att Torgny Henriksson i Sveg kan lägga upp en utbildning för
bibliotekspersonal i hantering av Arkiv Digital. Gruppen enades om att det skulle vara bra om Torgny
kunde hålla några olika utbildningstillfällen där vissa kommuner kanske kan samordna sig om en
gemensam tid och lokal. Catarina kontaktar Torgny som planerar detta i samråd med Patrik. Mer
information kommer så snart som möjligt.
Besök från Nina Fridh Kulturrådet – tema Bokstart – ansökan från den regionala verksamheten
Nina Fridh från Kulturrådet var inbjuden till chefsmötet för att berätta om Bokstart som hittills drivs
som pilotprojekt på tre platser i landet (Södertälje, Göteborg och Landskrona). Man har fått viss kritik
för att projektet bara testat i stadsmiljöer. Eftersom tanken med piloterna är att samla erfarenheter
för att om möjligt och på sikt skapa en nationell satsning, finns det all anledning att även testa
Bokstart i landsbygd/glesbygd. Nu finns därför möjligheter för glesbygdskommuner (och regioner) att
ansökan om att delta. Bokstart har ingen egen utlysning utan ingår i den allmänna utlysningen av
läsfrämjande projekt.
I chefsgruppen fanns ett stort intresse för projektet och gruppen enades om att den regionala
verksamheten ska göra en ansökan där alla kommuner ingår. Catarina kommer därför att styra om
ansökan om läsfrämjande medel (se ovan) till att ha en inriktning mot Bokstart. Sista dag för
ansökningar är 15 oktober. Catarina återkommer till gruppen när det finns ett utkast till ansökan.
Information om Bokstart finns på Kulturrådets hemsida:
http://www.kulturradet.se/Lasframjande/Bokstart/

Kommande chefsmöten
Gruppen enades om mötesdatum:



Möte via videokonferens onsdag 11/11, 13-15. (OBS – skicka information om IP-nummer till
Catarina)
Möte i Krokom torsdag 21/1, 9.30-15.30.

Utvärdering av och snabba reflektioner på Verköinternatet
Catarina skickar ut några enkla utvärderingsfrågor efter mötet (se bilaga).
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Alla deltagare skrev ned sina korta reflektioner.
Förväntningar inför Verkön:









Inga större förväntningar
Bra diskussioner, bland annat om den regionala biblioteksplanen
Enas och planera, ha trevligt tillsammans, gå vidare med verksamheten
Utfallet ska vara större än insatsen
Splittrad, inga särskilda förväntningar
Motstånd, samtidigt roligt, inte tid
Förväntar mig att ta del av information och intressanta diskussioner, ha trevligt
Konstruktiva diskussioner, trevlig samvaro, tydlig röd tråd framåt

Hur känns det nu när vi är klara?









Hoppfullt
Skönt att få fokusera
Trevlig stämning, framåtblick
Det känns bra!
Alltför generella diskussioner
Vi är på G. Många bidrar med bra saker
Bra, följer tidsschema, bra diskussioner. Trevlig samvaro och god mat i fin miljö
OK

Vid datorn
/Catarina Lundström

Lista på bifogade dokument:








Utvärdering Verkön
Reviderat förslag till regional biblioteksplan
Förslag till nytt avtal om regional webb
Förslag till nytt avtal om regional kompletterande medieförsörjning
Förslag till fördelning av kostnader vad gäller e-böcker
Program/inbjudan till Bokens dag för bibliotekspersonal fredag 9/10
Program/inbjudan till Länsmöte i Bräcke ”Det mångspråkiga biblioteket” torsdag den 5/11

