Årsberättelse Kvalitetsdialog 2015
Kvalitetsdialog är den konstruktion som svarar mot lagens 18§ andra
stycket ”Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna
och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats
och hur de används.”

Under 2015 har tre möten i strategigruppen hållits, 11 februari, 22 april
och 1 oktober.
Under februarimötet antogs skrivningar om mål och syfte:
Det övergripande målet är att verksamheternas kvalitet ska höjas och
att arbetet med att förbättra biblioteksplanerna är en väg att uppnå detta.
Syftet med gruppen är att stödja det övergripande målet,
biblioteksplanerna och verksamheten. Transparens, samverkan kring
bibliotekskvalitet, delaktighet och lärande är ledord för gruppen.
Sedan 2014 finns också målet 100 % gällande biblioteksplaner, alltså
att samtliga kommuner och län/regioner har en biblioteksplan som är
politiskt beslutad och som har gällande plantid.
Mål: skapa samsyn inom de tre områdena som identifierats med
ledning av propositionen:
•
•

•

Standard: Prop. efterfrågar gemensam syn på standard, alltså en
mer samstämmig nivå på verksamheten.
Uppföljning: Prop: (gemensamma) kriterier för uppföljning.
Uppföljningen ska göras lokalt, regionalt och nationellt.
(Styrningens och uppföljningens huvudsakliga uppgift är att
utveckla verksamheten, inte att kontrollera).
Prop. Sid 43: Regeringens bedömning är att behovet av planer
för biblioteksverksamheterna på lokal och regional nivå
kvarstår, inte minst mot bakgrund av den betydelse de har för
möjligheterna till nationell uppföljning, samordning och
kvalitetsutveckling
Begrepp: Fördjupa kvalitetsbegreppet som används av lagen och
i propositionen, skapa samsyn. (Allsidighet och kvalitet).

Dessa mål ska nås genom att gruppen utgår från:
• Delning: genom att dela material med varandra kan
dubbelarbete undvikas. Bra checklistor, handledningar,
workshopupplägg etc. delas inom strategigruppen.
Mål 2015: börja dela material inom gruppen.
• Ihopsamlande: Genom att samla ihop och ”förpacka” kan
bra material samlas och det blir möjligt att också bygga
vidare.
Mål 2015: föra ihop material som ger stöd i processen att ta
fram en biblioteksplan.
• Kommunikation: Genom bloggen och genom de som deltar i
grupperna. Större material sprids genom skrifter, rapporter
etc.
Mål 2015: utöka biblioteksplan 2.0 med ett nytt avsnitt.
Ev. gästbloggande.
• Dialog:
Mål 2015: Vi ska genomföra Kvalitetsdialog, nationell 20
nov.
Gruppen enades om:
• Vi har uppdraget tillsammans, alla tre nivåerna.
• Viktigt att kommuner finns med vid varje möte, men att
en kommun inte måste känna sig bunden att delta alla
möten.
• Ingen anledning att ändra beslutet från november.
Uppföljning vid nästa stora Kvalitetsdialog i nov 2015.
Under februarimötet diskuterades också organiseringen för
strategigruppen. Där klargjordes rollerna för de regionala och
kommunala delatagarna i gruppen. Som ständig sekreterare valdes
Elisabet Ahlqvist, KB. Ordförandeposten är rullande och växlar mellan
kommunal och regional nivå. Ett presidium utses som stöd inför varje
möte, två personer, en kommunal och en regional, ordförande och
sekreteraren. Vidare beslöts att anteckningarna görs tillgängliga på
Statistikbloggen efter justering.
Under samma möte togs beslut att strategigruppen i första hand skulle
inrikta sig på att utöka skriften Biblioteksplan 2.0 med flera nya avsnitt.
”Demokratifrågan” som en fördjupad statistikundersökning har också
drivits under året, Region Halland och Skåne är de som arbetar aktivt.
Aprilmötet bestod av flera informationspunkter: nationell
biblioteksstrategi, medieutredningen och digitaliseringskommissionens
delbetänkande SOU 2015:28.

De tre arbetsgrupperna ”involvera”, ”koppla visioner” och ”formulera
uppföljningsbara mål” arbetade gruppvis och redovisade sina slutsatser.
Den första planeringen inför stora kvalitetsdialogen 20 november
påbörjades. Två huvuddelar beslutades, inköpspolicy och nationell
biblioteksstrategi, varav den senare som diskussion. Till det kommer ett
kortare årsmöte. En programgrupp utsågs: Maria Ehrenberg, Kristina
Hedberg, Birgitta Edvardsson, Ulrika Svensson och Elisabet Ahlqvist.
Till årsmötets ordförande utsågs Maria Ehrenberg.
Ytterligare frågor om organiseringen i gruppen väcktes, hur väljs de
kommunala deltagarna och hur länge sitter man? Till detta tillsattes en
formaliagrupp bestående av Susanne Ljungberg, Helene Swenne och
Elisabet Ahlqvist.
Under oktobermötet föredrog formaliagruppen sitt förslag, som efter
diskussion justerades på ett par punkter. Förslaget läggs fram för beslut
på årsmötet i november.
Vidare redovisades aktuellt läge inom ”demokratifrågan” av Maria
Ehrenberg.
De mindre arbetsgrupperna redovisade aktuell status och tidsplan för
färdiga texter.
Planeringen av 20 november fortsatte, gruppdiskussionerna kommer att
ske i tre block, men tre grupper på vardera block, alltså sammantaget
nio mindre grupper. Att bilda grupperna överläts på KB att ordna.
Blockens tema togs fram i en kort gruppdiskussion och gemensamt hela
gruppen på tavlan tillsammans. Block 1) Hur ska alla få tag på alla
typer av material (fysiskt och digitalt) – tillgång. Block 2) Bibliotek för
alla. Block 3) Profession/kompetens.
Summerat av Elisabet Ahlqvist 2015-11-10

