Bibliotekschefsmöte
Ljungby bibliotek
19 september 2017

Närvarande:
Cecilia Ungerbäck-Smith, Lessebo
Ann Hanzon, Markaryd
Elna Hansson, Sölvesborg
Annika Persson, Uppvidinge
Ann-Charlotte Fandén, Olofström
Lina Holmér, Ljungby
Elin Björkman, Karlshamn
Anna-Karin Axelsson, Växjö
Maria Lundqvist, Weine Sundell, Kristina Hedberg, Anna Persson, Sara Wijk, Elin
Nilsson, Camilla Carnmo, BiBK

Anteckningar
Läget på kommunbiblioteken
Karlshamn: Inför meröppet på två lokalbibliotek, Svängsta först ut, sen Stenbacka.
Besked om bygget av kulturhus kommer med budgeten i höst.
Ljungby: Mycket programverksamhet på gång, barnfokus, samverkan med olika
aktörer. Har rekryterat, svårt att få tag på bibliotekarier.
Uppvidinge: Annika vikarierar för sig själv i höst, ska rekrytera ny kultur- och
fritidschef. Uppskattar Språkstegen. Ny organisation i mars men kultur-fritid ligger
kvar under kommunstyrelsen. Lenhovda bibliotek är integrerat och nu behöver
skolan mer utrymme. Förslag är att flytta in i närliggande sockenstuga men Annika
är tveksam till om det blir av.
Lessebo: Cecilia är chef på heltid sen augusti. Biblioteksplanen ska tas, gått genom
berörda nämnder, ska upp i fullmäktige. Jobbar med medieplan. Har också haft svårt
att rekrytera.
Växjö: Besöken ökar, har 1200 besök/dag. Mycket programverksamhet, Framtidens
bibliotek lever kvar. Besparingskrav, inga nya pengar nästa år.
Olofström: Anders sjukskriven, Ann Johnsson hoppar in som chef på timmar.
Rekryterat ny medarbetare. Meröppet på alla tre bibliotek skjuts på framtiden.
Jämshög är på väg att flytta till nya lokaler.
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Markaryd: Har fått tre nya medarbetare: barnbibliotekarie, skolbibliotekarie och
assistent. Planer på meröppet på hb, väntar på budget. Ska få en fixar-it-tjänst i
kommunen. Flyttar Traryds bibliotek.
Sölvesborg: Organisationsförändring ska göras. Svårt med rekrytering, har vakanta
tjänster. Projekt för nyanlända, studievägledning på biblioteket är ett resultat.
Lägger nytt tak, påverkar besökssiffrorna negativt.

Nya medarbetare på BiBK
BiBK har två nya medarbetare. Överskott har möjliggjort anställningarna.
Camilla Carnmo: I kultursamverkansmodellen har litteraturområdet kommit till.
Camilla ska jobba med litteraturen som konstform och läsfrämjande för vuxna. Ska
göra handlingsplan för litteraturen. Jobbar med Berättarkraft. Bakgrund som
kulturjournalist och litteraturkritiker. Arbetsplats i Karlskrona.
Elin Nilsson: Stöttar upp på barn- och ungaområdet. Ordnar skolbiblioteksträff och
nätverksträff för barn/unga, hjälper till med Språkstegen. Har jobbat som
skolbibliotekarie, barnbibliotekarie och ikt-pedagog. Arbetsplats i Karlskrona.

Kreativa rum
Annas ppt bifogas.
Det är inte nödvändigt att delta med en gång för bibliotek som anmäler intresse,
projektet är treårigt.
Spana in Tøyens bibliotek i Oslo för inspirerande inredning i återbruksanda,
https://vimeo.com/170128869 och https://www.youtube.com/watch?v=9XHiEq8e6bA.

Mediefrågor
BiBK:s bidrag till mediesamarbetet 2018–2019
Mediesamarbetet består av värdbiblioteksavtalen, gemensamma potten, transporten
och nättjänstpaket. BIBK börjar fasa ut en del av det vi bidrar med. Nya avtal med
Växjö och Karlskrona är skrivna, minskar i kronor med ca en tredjedel år 2018 och
lika mycket 2019. Avtalen upphör därefter. Den gemensamma potten minskas, 2018
avsätts 132 000 kr och 2019 60 000 kr. I skrivande stund är 96 000 kr använda av
årets pott. Pressreader fortsätter BiBK satsa på.
En fråga som kom upp: Hur kan vi utveckla och öka kännedomen om mångspråk?
BiBK tittar på att göra utvecklingsarbete eller projekt.
Nättjänster
Maria har gjort ett utskick om kostnader för nättjänstpaketet 2018 som ska besvaras
senast 30 september. Om fler bibliotek än Växjö hoppar av Globalgrant så avslutas
länsbonnemanget för 2019. Ett erbjudande finns från Pressreader om treårsavtal
som förutom fastställt pris för 2018–2020 ger ett års arkiv i stället för 90 dagar och
fyra dagars radiant access i stället för tre.
Transporterna
Sedan i våras har det varit problem med transporterna. Särskilt berörda är Blekinge
och delar av Kronoberg. Problemen verkar ligga hos distributionscentralen i
Kristianstad. Felanmäl alltid. Kristina har pratat med Mårten Sigbäck, Postnord.
Maria kontaktar Postnord igen. BiBK vill undvika göra ny upphandling innan Region
Blekinge går samman med Landstinget Blekinge 2019.
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Språkstegen
Saras ppt bifogas.
BiBK har möjlighet att gå in med egna medel om vi inte får allt vi söker från
Kulturrådet.
Överenskommelse mellan BiBK och kommunbiblioteken ska skrivas om åtaganden i
projektet, kommer att skickas ut inom kort. Där specificeras våra respektive
åtaganden för att få projektet i hamn.
Boken Knacka på som alla 8-månadersbarn ska få har första året belastat BiBKs
budget, därefter ska de två landstingen bekosta boken. Pga att vi beställt så många
böcker har vi fått en egen upplaga.
BiBK kommer gärna ut i olika sammanhang och pratar om projektet, till exempel
chefer på olika nivåer och politiker.
Biblioteken kommer att behöva samla in statistik på utlämnade böcker, postnummer
och hemspråk? Påverkas utlånen, skrivs fler lånekort ut?
Distriktssköterskestudenter vid BTH skriver i höst magisteruppsats om 8månadersinsatsen. Doktorand vid fakulteten för hälso- och livskunskap vid LNU, fd
psykolog i barnhälsovården, kommer att ha Språkstegen som fokus för sin
avhandling. Forskningen bedrivs på halvfart under ca 6 år varför hon kommer kunna
mäta resultat över tid.
BiBK har avtal med Region Jönköping om att använda varandras material.
Uppmaning: Dela med oss och med varandra om vad vi gör.

Nationella strategins omvärldsanalys
Kristinas ppt bifogas, innehåller länkar till rapporten, seminariet mm.
Besked som kom i förra veckan: 25 miljoner kr till KB för Digitalt först, samma
summa ges i tre år. KB tittar på Bibblan svarar, hur den kan byggas om. Pengar ska
ut till regionala verksamheterna på något sätt, arbetsgrupp är bildad med några
regionbibliotek. Uppsala län tar fram självskattningstest som alla ska kunna
använda. 250 miljoner till starkare bibliotek från kulturdepartementet, planen är att
samma summa ska ges i tre år. Här ingår 25 miljoner för läsfrämjande. 10 miljoner
till Riksarkivet för kostnadsfri släktforskning för privatpersoner.
Rapporten finns att ladda ner och seminariedagen finns inspelad på
http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter/. Fråga som kom upp: Vilka
frågor vill/kan vi lyfta till lokala medier?
Utkast till strategin kommer våren 2018, slutgiltigt förslag våren 2019.

Arena
Inkomna frågor:
Den gemensamma sidan: Används till fjärrlån. Vem ska sköta den? Sprida ansvaret.
Ta fram en grund till vad som ska finnas på sidan. Facebook-gruppen ska tycka till
om det. Vem gör det praktiska arbetet? Det finns möjlighet att BiBK kan ersätta
bibliotek för timmar de jobbar på gemensamma sidan.
Hur biblioteken namnges i Book-it påverkar vad som visas i Arena. Blir otydligt när
det bara står Stadsbiblioteket.
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Tillgängligheten: Hur mycket arbete ska läggas ner? Har tagits upp på nätverksträff.
Använd den manual Weine har gjort. Lyfta frågan i Facebook-gruppen. Weine tar upp
frågan när han besöker biblioteken. Ska vara ständigt pågående process.

Höstens möten
8 november, Sölvesborg
7 december, Växjö
/Maria Lundqvist
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