Chefsmöte 2018-01-24
Korrö
Närvarande:, Tiffany Bovin, Karlskrona, Elin Bjäörkman Karlshamn, Elna Hansson Sölvesborg, Cecilia
Ungerbäck-Smith Lessebo, Lina Holmér Ljungby, Gudrun Wemming Växjö, Anders Nylander
Olofström, Lotta Thour Uppvidinge, Ann Hanzon Markaryd
Anna Persson, Maria Lundqvist, Weine Sundell, Kristina Hedberg, Sara Wijk, Camilla Carnmo BiBK
Regional biblioteksplan, samtal och workshop om folkbibliotekens behov av regionalt stöd
framöver
Kristina informerade om om framtagande av ny regional biblioteksplan, vad det är och hur den
relaterar till andra styrdokument
Anna leder oss i arbete då vi jobbar i grupper om utmaningar för folkbiblioteken. Efter genomgång,
frågan om vad av detta kan vi samverka kring/ kan BiBK hjälpa till med motverka/ stödja?
Sammanfattning av workshop sist i dokumentet.
Omvärldsbevakning Hur? Nyhetsbrev från BiBK ja! Vi ska försöka få till ett sådant inom kort.
Lunch
Information, samtal om löpande frågor
Kvalitetsgruppen KB: Kristina berättar om kvalitetsgruppen. Syfte: om biblioteksplanerna, hur
används, innehåll, utformats, hur antagits, hur använts. B la mynnat ut i rapporter fr KB, tex Barnen i
planerna och flera liknande. Regional representation, kommunrepresentation, alla bibliotekstyper, 1
ggn året öppet för alla valda, däröver 15 representanter fr folkbibliotek med oftare. Har varit en svår
men viktig dialog. Därför nu en ny organisation. Tidigare ingen i den lilla gruppen från folkbiblioteken
från Götaland. I den stora gruppen Anna-Karin, Sofia L och Anette E. Tiffany har varit representant för
region Stockholm.
Förslag: Fortsätter som tidigare. Annat förslag årlig heldag med webbsänd förmiddag; em kan man på
regional nivå fortsätta(vi själva eller tillsammans med andra län). KB kan komma ut. Fram till i höst
fundera önskan från denna gruppen. Kristina vill samla in önskemål om representation och
organisation framöver.KH kommer att informera löpande vad som händer.
Stärkta bibliotek i hela landet: För att stärka utbud och tillgänglighet i hela landet. Inköpsstödet
kommer att finnas kvar i nuvarande skick. Kommunerna kan söka det nya bidraget enskilt eller i
partnerskap m andra kommuner. Första året 2018 är det två utlysningar. Webbinarium om stödet 16
februari kl 10-1, kollar på Kulturrådets webb. Film läggs även ut i efterhand. Till vad och hur reglerna
ser ut vet vi inte än trots att ansökningstiden snart börjar. Mer släpp om detaljer på Folk och Kultur
Regionbiblioteken har stött på om att det ska gå att söka till investeringar. Tex Bokbuss/ bil,
investeringar till Meröppet, stärka filialer. Tänk, planera redan nu. 225 milj i tre år
Chefernas kommentarer: Krävs en arbetsinsats, förmodligen krävs inte en lika stor egeninstas,
redovisning när. Förankring politikerna.
Kontakta BiBK om ni vill ha stöd i er process.
Väntar på besked om pengarna till Digitalt först (via KB, via regionbiblioteken, vi regionbiblioteken
kommer ha en anställd tillsammans, KB kommer att ha en anställd, Kerstin Olsson, tidigare
regionbibliotekarie i Östergötland, hon börjara 1/2-18. kommer finnas en lärplattform.
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Läsfrämjandepengar till regionbiblioteken från Kur men vi vet ännu inte hur de kommer att fördelas.
Fantastisk att det kommer pengar. Första ggn sedan 70-talet. Vi behöver vara proaktiva och lyfta
blicken.
Databaser och filmstreaming
Weine pratade om Viddla och Cineasterna
Cineasterna
25:- per streamad film, m gemensamt avtal 21-24 :- film när vi förhandlat klart beroende på hur
många som hoppar på, bara rörlig kostnad ingen fast, de bjuder på anslutningsavgiften
Går att ha tak per månad, tak per låntagare, tex 2 filmer i veckan
de som har e-hub får in titlarna i hatalogen, de bjuder på kopplingen
Man kan ta bort titlar man inte vill ha med.
Man kan inte chrome-cast:a från appelprodukter (Iphone, Mac, Ipad) Android fungerar bra.
Går inte att ta betalt av låntagarna tex via koppling till låntagarregister.
Weine kollar upp funktionalitet och priser för Vibbla
Databaser: Ztory, Readly (platsbaserat) på biblioteket (inte möjlighet till länsabonnemang). BiBK
sponsrar Ztory löper fr maj
Har ni fått tips om andra strömmande media där vi kan undersöka länsabonnemang?
Webbstatistik: Alla kommuner spanar på och har getts behörighet till varandras Arena för att lära,
Weine saknar ännu några e-postadresser. Inskick till hnm. Diskussion omtrafik på startsidorna. Alla
andra webbar rapporterar all trafik på alla sidor. Leder till låga siffror för biblioteken. Men KB vill ha
det så. Anväd Unika sidvisningar som ett annat nyckeltal. Gör tex ngt när statistiken kommer,
uppvakta press lägg till när ni redovisar statistik till andra intressenter.
GDPR – BiBK försöka ordna en dag om biblioteksjuridik och GDPR med en extern talare med
upplägget ta med din kommunjurist. Lessebo ordnar en utbildningsdag m Axiell om GDPR , 11 april kl
13-16 utbildning m Axiell i Lessebo. 1800:- ca beroende på antal. Kontakta Cecilia snabbt om ni vill
ha en plats. Inte många kvar.
Teaterföreställningen Bibliotekarien:, BiBK bjuder in alla har inte gett besked ang Växjöföreställningen. Underlag för samtal. Senast imorgon 25 jan.
Kreativa rum: Skruv i Lessebo kommun igång, snart Hjorthöjden i Ronneby kommun (integrerat m
fritidsgård), senare Karlshamn, Karlskrona, Uppvidinge, Markaryd. de som är med i projektet gör en
studieresa till Töjen, runt 3 maj. (Chef + en fr filialpersonalen får åka med) En utbildning om ljus i
biblioteksrummet under våren (även de som inte är med i projektet kommer att bjudas in) Senare
planeras en om ljud. Tar nu fram en ”slöjdlåda”/ett startkit för alla bibliotek som är med. Kommer
sedan att komma kreativa tips för hur den kan användas. Tema Remake. Iställt för filialdag planerar
BiBK för en ev studieresa till bibliotek i Malmö (ev Garaget, Stapeln och Masten 2i slutet på
terminen.
Språkstegen: Ge utrymme i tjänsterna. Nya arbetsuppgifter, fler föräldragrupper, program än
tidigare. Referensgrupp 3- 4 pers barnbibliotekspersonal, Styrgrupp 3 bibchefer (1-2 av de stora
biblioteken representation båda länen). Planerar för ett internat. Foldrar finns nu på flera språk i
digital version. Kronoberg: kontakt med familjecentralerna, informerat i ett nätverk för föräldrastöd.
Så smått börja samla kunskap kring förskoleinsatsen
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Chefsinternat m Kalmar: Planeringsgruppen träffats (Anders och Lina+ Kristina fr oss) Använda
boken, makten och ärligheten. Ett internat + en heldag per år för att få kontinuitet. Bjuda in Niklas
Lindberg att tala om strategiarbete. Datum 19-20 april. Niklas är med på torsdagen. Kommer
inbjudan.
Engage – EU-projekt Kronoberg där Fria ordets hus är huvudsökande BiBK och Växjö stadsbibliotek
medsökande, Camilla jobbar med detta. Internationell konferens för ungdomsbibliotekspersonal 7
maj med riktigt fina talare. Anmälningsinfo kommer snart. Se till så er personal håller dagen.
Kommer också att ske ett internationellt utbyte där Magnus Dahl Växjö stadsbibliotek och Emelie
Faxe Lessebo bibliotek kommer att vara med.
Mötesplats (Borås) profession –i höst blir den i Växjö 22-23 okt?, Två dagar om bibliotek och
forskning, BiBK är medarrangör.
Nästa möte 15 mars. Beslutas att det ska vara i Växjö.
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Sammanfattning av workshop kring Regional biblioteksplan på
bibliotekschefsmötet på Korrö 2018-01-24
Vilka utmaningar ser ni för biblioteken de närmaste åren?
Grupp 1
Demokrati
Yttrandefrihet
Medieinköp
Källkritik
Digitalt
Motverka den digitala klyftan
Utbildning
Livslånga lärandet
Läsfrämjande arbete
Bibliotekets kompetensförsörjning
Tillgänglighet
Webb
Meröppet

Grupp 2
Ökat digitalt kompetensbehov - GDPR
Läsfrämjande
Relevans
Samverkan
Effektmål
Verksamhet utanför väggarna
Medielandskap
Attraktiva som arbetsgivare
Lärande ex källkritid
Demokratiuppdraget
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Grupp BiBK
Omvärldsbevakning
Lokalbehov
Rekryteringssvårigheter – fler kompetenser
Politisk organisation – NPM
Ekonomi – skatteunderlag – åldrande befolkning – urbanisering
Mångfaldsbehov – medier på flera språk – personlig språkkompetens
Omställning – fysisk ./.digitala medier – högförändringstakt – nya vanor
Underdog
Traditionsbundet
Kommunalt självstyre./. vinster med nationell infrastruktur (Upphandling, kompetens t ex Biblix)
Fokus, svårt att nå ut
Läsförståelse
Digital integritet

Hur vill ni vi ska jobba?
Konsultbaserat
Nätverkande – nav
Samordning
Utbildning

Vad ska vi jobba med?
Digitalt 8
Demokrati 6
Samverkan 6
Utbildning 5
Omvärldsbevakning 4
Medier på andra språk än svenska 3
Tillgänglighet 3
Effektmål 2
Bibliotekens kompetensförsörjning 2
Omställning 1
GDPR 1
Läsfrämjande arbete 1
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