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Förslag - Ny form för Kvalitetsdialog
Den 11/9-2017 inkom ett förslag på ny form för Kvalitetsdialog, från nätverket för
chefer för regionala biblioteksverksamheter i Mellansverige. 1
”Frågorna som ryms inom Kvalitetsdialogens uppdrag är viktiga och speglar
dessutom ett uppdrag i Bibliotekslagen. Vi menar att Kvalitetsdialogen är ett
viktigt sammanhang och att det därför är avgörande att arbetsformerna är
sådana att de resurser som avsätts på både nationell, regional och kommunal
nivå används på bästa sätt. Ett inställt möte kan vara ett tecken på att de
nuvarande arbetsformerna inte är ändamålsenliga”. (Ur skrivelsen från de
regionala biblioteksverksamheterna i Mellansverige)
KB välkomnar förnyelse av arbetsformen, eftersom även KB upplever att
arbetsformen inte stödjer uppdraget på bästa sätt. KB har berett förslaget internt 2
och därefter har presidiet för årsmötet bearbetat förslaget vidare. Under
beredningen har presidiet förstärkts med tre deltagare från förslagställarna.

Uppföljning av biblioteksplaner
Enligt bibliotekslagen 18 § ska:
”Den myndighet som regeringen bestämmer /…/ tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som
antagits har utformats och hur de används.”
Det framgår tydligt att bibliotekslagen och propositionen 2012/13:147 ger oss
frihet att hitta de bästa formerna för hur samverkan ska ske.
”För att lagen ska återspegla de förhållanden som råder föreslås att
bibliotekslagen kompletteras med en ny bestämmelse av upplysningskaraktär, där
det anges att den myndighet som regeringen bestämmer ska svara för nationell
överblick och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Vad det
uppföljande uppdraget närmare ska gå ut på kan variera från tid till annan.
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Kerstin Olsson, Regionbibliotek Östergötland, Katinka Borg, Regionbibliotek
Jönköping, Peter Alsbjer, Regionbibliotek Örebro, Lotta Åstrand, Länsbibliotek
Sörmland, Malin Ögland, Regionbibliotek Stockholm, Lisa Ångman,
Länsbibliotek Uppsala och Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna.
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Beredning KB/Enheten för Nationell bibliotekssamverkan
Anna Lundén, Elisabet Rundqvist, Carina Heurlin Fernold, 2017-09-21
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Regeringen anser att det inte är lämpligt att i bibliotekslagen närmare reglera
hur den regionala biblioteksverksamheten, kommunerna och den utsedda
myndigheten ska arbeta tillsammans. Hur formerna för den samverkan ska
utformas mest ändamålsenligt behöver få utvecklas över tid och kan också
variera från tid till annan beroende på vilka behov som finns”. s.46-7 (prop.)
Övergripande mål och syfte för Kvalitetsdialog
Det övergripande målet är att verksamheternas kvalitet ska höjas och att arbetet
med att förbättra biblioteksplanerna är en väg att uppnå detta.
Presidiets förslag ”Ny form för Kvalitetsdialog”
• Strategigruppen avslutas
• Den årliga kvalitetsdialogen får en ny form, en heldag som består av två
delar:
o en webbsänd förmiddag där KB ansvarar för innehållet utifrån
förslag på programinnehåll från regionerna och kommunerna,
o en eftermiddag för reflektion, diskussion och samtal med
kommuner och regionala biblioteksverksamheter. Regionerna var
för sig eller i samarbete över region/läns gränserna.
Handläggare på KB, som arbetar med de nationella uppdragen, kommer att ha
beredskap att besöka ett antal regioner/län för dialog och samtal inom
Kvalitetsdialog, dvs. biblioteksplanerna och användingen av planerna,
företrädesvis under första delen av året. Till träffarna som de regionala
biblioteksverksamheterna anordnar inom ramen för löpande verksamhet där
kommunerna deltar, bjuds handläggare från KB in. KB deltar i egenskap av
komptensförstärkning och/eller i dialog, för stödja och/eller att ta del av det som
de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna ser som viktigt och
relevant utifrån bibliotekslagens formuleringar kring biblioteksplanerna.
KB:s handläggare inkluderar det som framkommit under dialogerna och tillför till
KB:s uppdrag nationell överblick och främja samverkan.
Presidiet:
Ordförande: Karin Hane, Biblioteken i Falun
Kommunal: Helene Swenne, Kulturmagasinet, Sundsvall
Regional: Ulla Nyberg, Kulturutveckling Region Gävleborg
Sekreterare: Elisabet Rundqvist, KB
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