Minnesanteckningar
Bibliotekschefsmöte 31 maj 2017 kl. 10.00 - 12.00
Mötet genomfördes med Adobe Connect
Deltagare: Cecilia Ungerbäck Smith, Elna Hansson, Ann Hanzon, Elin Björkman, Caroline Svensson,
Lina Holmér, Anna-Karin Axelsson, Therese Emilsson, Anders Nylander och Gudrun Wemming.
Från BiBK deltog alla.

Talboken kommer
Maria berättade om att MTM erbjuder en ny tjänst för den talboksläsare som inte är teknikvan eller
har ett annat hinder att ladda ned via Legimus själv. Den nya tjänsten innebär att biblioteket matar
ut valda talböcker till låntagarens spelare. Låntagaren behöver ha internetuppkoppling i spelaren.
Just nu i testperioden är det bara taltidningsläsare som erbjuds tjänsten. Det är miljövänligt och
personalbesparande. MTM har utvecklat. Biblioteken erbjuds nu att börja prova. Personal från
Karlskrona, Växjö, Alvesta, Ljungby och Karlshamn har genomgått utbildning och börjar erbjuda.
MTM kan tillhandahålla listor på taltidningsläsare i ditt biblioteks upptagningsområde. Vill fler
bibliotek vara med redan i detta skede erbjuder Maria stöd och introduktion. Maria vill ha
information om hur det går för de bibliotek som är igång och vidarebefordrar sedan till alla bibliotek.

Språkstegen
Sara berättade om start för bokgåva, modelläsning och två broschyrer (en om läsning och en om
biblioteket) vid BHVs 8-månadersbesök. Start i Blekinge 1/9 (all personal i BHV Blekinge utbildad en
hel eftermiddag om läsning, bibliotek och varför det är så bra med läsning). Start i Kronoberg 1/1
2018 (utbildning av sköterskorna i december). Språkstegensymbolen presenterades. Vi samarbetar
med Region Jönköping kring material och bilder till material. Biblioteksbroschyren kommer till
ansvarig barnbibliotekspersonal som en skrivbar pdf med färdigformgivna delar med allmänt innehåll
samt luckor för det lokala biblioteket att fylla i (kontaktuppgifter och vad ni har för program att
erbjuda för 8-månadersfamiljerna) innan sommaren. Dessa ska sedan skrivas ut och lämnas till BHV
före 1/9. För biblioteken (särskilt Blekinge) är det viktigt att ta kontakt med BHV på BVC och föra en
dialog för att börja planera sitt samarbete samt ha ett öppet program på biblioteket att bjuda in till.
Sara skickar ut kontaktpersoner och förteckning på BVC så snart hon fått från BHV-samordnarna.
Finansiering klar för 8mån-böckerna tom vt-19. Ett år från BiBK sedan landstinget/regionen. Därefter
hoppas vi att förankringsarbete i politiken och på högre tjänstemanna-nivå gett frukt i budget.
Vidare informerade Sara om Kulturrådets bidrag som finns i två varianter; ett projektbidrag för dem
som kommit igång (Språkstegen passar mycket väl in) samt ett start-upp/Språknätsbidrag för att
starta upp samverkan. Båda kan sökas av kommunerna och för det senare finns inte så många krav.
Därför har vi en idé om att någon/några kommuner söker detta för att arbeta med samverkan mot
förskolan. Ingen egenfinansiering krävs. Och man kan arbeta med att stärka ett samarbete som
redan finns. (Man kan få max 50 000 från KUR och till det kan man söka projektmedel från oss.) Detta
skulle ge möjlighet till kunskap som vi alla har nytta av. Tala med Kristina eller Sara för mer info, eller
om intresse finns att samtala vidare. Ansökningstiden är 24 augusti- 21 september.
Vi lyfte också frågan om en avsiktsförklaring för att visa att vi menar allvar och för att stärka
långsiktigheten. Alla fick möjlighet att yttra sig och alla tyckte det var en bra idé.

Digitala strategin
Efter remissrundan är ändringar gjorda i den Digitala strategin. Weine tackade för input. Den stora
ändringen är att målgruppen i avsnittet 3.3 om kodning är mildrat genom att ändra målgruppen
”alla” (som under de andra punkterna) till ”fler”. Weine talade om möjligheterna att använda
strategin för att visa på vad vi gör, vad vi är tvingade att göra och därmed verka för att få utökat
förtroende, mandat och ekonomiska medel att klara det. Therese poängterade att barn- och unga
som målgrupp fallit bort under 3.2 om MIK. Förslag från Ann att hänvisa till 3.6 som handlar om Barn
och unga. Weine får i uppdrag att göra dessa redaktionella ändringar avseende utan en remissrunda
till. Planen kunde därför antas av en enig församling.

Projektmedel Kulturrådet
Angående sökta projektmedel för det Kreativa rummet har 500 000 beviljats av Kulturrådet.
Pilotprojektet i Hällevik blir klart i juni månad. Slöjd i Kronoberg och Blekinge är med i projektet.
Anna som är ansvarig för BiBKs räkning kommer snart att skicka ut en inbjudan med information till
alla kommuner. Framför allt filialer och mindre huvudbibliotek kan komma ifråga men kanske även
en avgränsad miljö på ett större bibliotek. Projektledare är Else Österberg, som senast arbetat på
Slöjd i Blekinge. Det finns utrymme för ca 5 bibliotek att vara med.
Läslovsansökan blev inte beviljad. Vi har varit för strategiska tyckte Kulturrådet och ville ha mer
specifika insatser. Samtalen får fortsätta om vi ska söka tillsammans igen eller om kommuner ska
söka själva. Flera röster höjdes för att ändå på något sätt arbeta med frågan om läsfrämjande för
skolåldern och deras vuxna på lov med bibliotekspersonal tex på nästa nätverksmöte. Sara tar med
sig detta inför planering.

Halltorp, hur går vi vidare?
Det som kom fram i Mentimeter-enkäten var önskemål om: verksamhetsutveckling, framtidsfrågor,
medarbetarskap och ledarskap. BiBK träffar regionbiblioteket i Kalmar imorgon och tar då vidare
frågan. BiBK och Kalmar bjuder sedan in de som blev valda i Halltorp att jobba vidare med planering.
Lina & Detlef från oss och Katrin Ryrfeldt (Västervik) från Kalmar.
Förslag från Therese att använda Johanna Hansson och Elisabeth Ahlstedts nya bok på något sätt.

Kulturplaner, remissrunda
Kristina uppmanar alla att ta del av de förslag till Kulturplaner som kommer att komma inom kort
både i Blekinge och Kronoberg. Kronobergs kommer att ges tillfälle att kommentera den 15 juni på
Vårforum i Alvesta. Remisstiden är under sommaren. Håll utkik, läs på, ge respons och var aktiv
angående skrivningarna om biblioteken.
Planerna kommer att tas politiskt av regionerna men är även ett styrdokument som reglerar den
kommunala verksamheten. Var med och påverka!

Nya tjänster på BiBK
Två tjänster är ute med sista ansökningsdag idag den 31 maj. En med inriktning Litteratur och
läsfrämjande för vuxna och den andra en förstärkning på barn & unga-sidan.

Arena
Lina berättar att inte någon från chefssidan har några inspel kring Arena denna gång. Weine
återkopplar från Arena-gruppen som nyligen träffats. Det var flera nya Arena-ansvariga på
biblioteken, men ett roligt möte eftersom det är så mycket delaktighet i gruppen. Mötet hade fokus
på tillgänglighet och Google Analytics. Ang KBs statistik informerar Weine vidare om att KB frågat
efter besök på index-/startsida, vilket bara är en liten den av den totala trafiken. Det är ett

ålderdomligt sätt att mäta när man sätter det i relation till hur andra branscher mäter besök på
webben. Startsidan kan tex stå för 10% av den totala trafiken.
I kontakt med journalister, politiker som vill ha ut siffror etc är det därför viktigt att visa på de unika
webbplatsbesöken totalt. Weine har påtalat problemet för KB och BiBK lyfter frågan tillsammans
med andra regionala biblioteken för att vara en starkare röst.
Hittar ni fel i statistiken kontakta KB och rätta! Anna berättar att alla har lämnat in. Pga
felrapporteringen i fjol har BiBK inte gått ut med pressrelease eftersom det inte finns tillförlitliga
jämförelsetal från i fjol.
Anders frågar när det sker en uppgradering av Arena. Uppgradering till Arena 3.2 blir efter
sommaren. De större uppdateringarna av bland annat administratörsgränssnittet blir först i nästa
version. (Fört till minnesaneckningarna i efterhand av Weine, efter telsamtal med Axiell.)
Arenagruppen har bett Weine lyfta frågan om tillgänglighetsarbete, då man ligger helt i olika i fas i
olika kommuner och det är ett arbetsintensivt arbete. Det är viktigt att följa lagen. Vidare informeras
om att Arenagruppen beslutat om att ge varandra rätt att titta (inte redigera) på varandras
webbstatistik i Google Analytics. Det är bra input i det egna utvecklingsarbetet.
På frågan om det finns planer att samköra Arena svarar Weine att vi har sett det som en fråga som
hänger ihop med om vi ska ha gemensam katalog.

Övrigt
Samtal förs om denna form av chefsmöte. Flera påpekar att det spar tid och miljö, skapar struktur
och blir koncentrerat. Det är en bra form för informations- eller kortare diskussionspunkter. Alla är
överens om att det är en bra mötesform.
Slutligen påminner Kristina om chefsmötena i höst:
19 september i Ljungby, 8 november i Sölvesborg samt 7 dec i Växjö.
Och ber oss även föra in att den Nationella strategin presenterar sin omvärldsbevakning den 13
september på eftermiddagen. Titta på det med personalen och kanske visa det för besökarna i
biblioteket. Presentationerna streamas.

Sekreterare
Sara Wijk, BiBK

