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1. Dagordningen fastställs
Mötet fastställde dagordningen utan ändringar.
2. Beslutspunkt
Fastställande av förslag från strategigruppen ang. tillsättningen
av de kommunala representanterna i strategigruppen samt
mandatperiod. Underlag till frågan finns i bilaga 1
Beslut: Formaliagruppens förslag antogs. Diskussion följde om
huruvida man kan sitta kvar om man byter arbetsplats till annan
kommun och ev. annat län. Mötet beslutade att så länge den nya
arbetsplatsen ligger i samma landsände kvarstår mandatet till
den utsedda personen.
Mötet beslöt också att först 2017 tillämpas strikt genomförande
av dessa riktlinjer.
3. Beslutspunkt
Val av ledamöter i strategigruppen 2016. Strategigruppens
förslag är att omvälja de sittande även för 2016 samt planera för
nyval till 2017. Förteckning finns i bilaga 2
Beslut: Mötet beslutade att för 2016 välja de personer som är
förtecknade i bilaga 2 Nyval sker 2017.

4. Beslutspunkt
Inriktning 2016.
Årsberättelse för 2015 bifogas som bilaga 3 som underlag för
inriktning för 2016.
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EA föredrog de förslag som finns från presidiet. Dessa
diskuterades var för sig, steg för steg.
Fortsätta på ”demokratispåret”, likvärdig verksamhet för
ALLA. Under 2015 har både Halland och Skåne inlett
fördjupades arbeten kring bibliotekslagen och fördjupad
statistik.
Halland har som mål att genom fördjupad analys av statistik från
flera olika statistikkällor se om man uppfyller bibliotekslagen.
Halland vill också att det ska ge ett kunskapsunderlag för det
enskilda bibliotekets verksamhetsplanering. En samhällsanalytiker samt trainee har tillsammans gått genom paragraf för
paragraf i bibliotekslagen. Det är ett mycket stort arbete. Sträck
på er – lagen är tung, den är bjudande (befallande, krävande).
Skåne samtalar om vilken statistik folkbiblioteken behöver för
att göra en bättre verksamhet. Tanken är att de ska mötas och se
hur man kan dra nytta av detta.
Efter en kortare diskussion och klargöranden bifölls förslaget av
mötet.
Utveckla mer stöd för processen att få uppdrag och skriva
biblioteksplan. Utveckla mer stöd är ett önskemål från flera från
förra årets kvalitetsdialog
Förslaget diskuterades, redovisas i kort punktform:
• Strategigruppen har diskuterat detta under deras möten. Vi
kan göra mer. Vi borde samla historierna, berättelser. Så
här gjorde jag! Kan vi göra mer för att stötta? Det finns
lite olika pusselbitar i det här, mer stöd i processen.

Analysera och fördjupa betydelsen av begreppen ”kvalitet”,
”standard”, ”allsidighet”, ”prioritera” och ”tillgodose”.
• Analysera och fördjupa begreppen som finns i kvalitet,
standard, allsidighet, prioritera och tillgodose.
• LA - en tanke, förslagen ett och två kan region- och
länsbibliotek arbeta mer fokuserat med…
• ME - kvalitetsbegreppet är en utmärkt punkt att gruppen
samtalar kring.

Förslaget bifölls av mötet, strategigruppen får frågan.
Publiceringsbidrag och uppföljning av verksamheten: det har
tillkommit ett antal intressanta metoder genom Regionbibliotek
Stockholms försorg. Under 2016 söker vi vidare efter fler! De
mest användbara och nationellt gångbara kan få publiceringsstöd för att nå ut bättre. Strategigruppen gör bedömningen och
ger rekommendation till KB för publicering och spridning i
tryckt form.
EA: Regionbiblioteket har gjort mycket. Vi funderar på att
kunna ge publiceringsstöd till en eller två skrifter per år. Om
någon region tar fram ett material som kan spridas nationellt så
kan vi i sådana fall ge stöd. Strategigruppen verkar som
nomineringsgrupp och kan komma med förslag på hur
publiceringsstödet bör fördelas.
Förslaget bifölls av mötet.

Fråga från ordförande: finns fler förslag?
• En del punkter löper ju resten av livet man kan ju tänka
sig att skriva en plan. Jag tycker att det räcker med
förslag.
Ordförande konstaterar att det inte fanns fler förslag för
verksamhetsplanering 2016.

5. Beslutspunkt
Skall en uppföljning av Kvalitetsdialog göras under 2016?
I så fall vilka ska göra den?
Uppföljning av Kvalitetsdialog. Hur fungerar gruppen?
Sammansättning, storlek, mötesfrekvens etc. Vad har gruppen
uträttat? Vi föreslår att vi gör en uppföljning till novembermötet
2016. Då vi hunnit pröva arbetsformen, och ändå inte varit igång
så länge.
•

Hur ska dialogen se ut utåt? De flesta kommunerna är ju
inte här.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

EA – den regionala representanten ska föra ut det som
diskuterats i Kvalitetsdialog
ME - Det finns regioner där det är svårt att få
representation till gruppen. Varför? Det måste vi ta reda
på.
EF - det är mycket som ska dryftas, vi är många och
stora och vi har möten där vi diskuterar hur ska vi få ut
informationen?
EA - varje län/ region ansvarar för hur de gör det. Men
även får med sig frågor till gruppen
JH - Kan det ligga på gruppen att föra ut det?
HB - För oss i Stockholm som har oklart regionarbete så
måste informationen ändå komma tillbaka till oss.
CR – lagen skriver att kommun att landstingen ska vara
med i detta tillsammans, det står ju inte folkbiblioteken.
Vi missar skolbiblioteken.
EA - det var ett utvecklingsspår i början. För att få det
hanterligt började vi med folkbibliotekens chefer.
KO - regionbibliotekens verksamhet ska arbeta med
biblioteksutveckling, men om man inte tar det
uppdraget?
CH - alla län landsting har inte kommunala
representanter
ME - den kommunala nivån tycker inte att det är lönt att
komma hit
SL - många frågor, varje län har tre representanter =
arbetsgrupp. Man kan ha strategigruppen som stående
punkt på dagordningen i Kvalitetsdialog: Hur går det?
Uppföljningssamtal om hela arbetssättet.
MÖ - om det framöver handlar om rapportering ska vi ha
ersättare på region-nivå?
EA - ja, en kommunal kan få med sig mandatet. Om det
inte finns en kommunal representant i strategigruppen
från länet kan regional ersätta med bibliotekschef.
Ta kontakt med dina grannar!

Fråga från ordförande: Kan vi rapportera under året? Mötet
svarar ja på frågan.
Fråga från ordförande: Kan vi besluta en större utvärdering efter
nästa novembermöte? Mötet svarar ja på frågan.

6. Information
Kvalitetsdialog ingår i Forum för nationell bibliotekssamverkan
och utveckling. Elisabet Ahlqvist informerar om vad det betyder
i praktiken
Presentationen följdes av en kortare diskussion om
nomineringsförfarande till övriga forumgrupper. Det har varit
friktion med SKL om nomineringar som dragit ut på tiden.
Anna Lundén bekräftar att förslagen är på väg in från SKL.

7. Övriga frågor
Deltagarna bad att alla presentationer bifogas i utskicket. EA
lovar att se till att de kommer med.
8. Avslutning
Ordförande tackar för ett bra och effektivt möte.

Anteckningar
Elisabet Ahlqvist
Justeras av ordförande Maria Ehrenberg

Bilaga 1 Formaliagruppens förslag för kommunala
platser i strategigruppen
Den geografiska indelningen utgör stommen i nomineringen med
följande fördelning:
Götaland
5 platser
Svealand
5 platser
Norrland
4 platser
Summa:
14 platser
Respektive landsdel bereder förslag på lämpliga kandidater, och under
denna process ser till att det finns representation från de olika
kommunstorlekarna.
Små kommuner under 20 000 inv.
Mellanstora kommuner 20 000 – 55 000 inv.
Stora kommuner över 55 000 inv.
Landsdelarna får finna sin egen organisation för att utse kandidater som
motsvarar behoven i strategigruppen. I beredningsprocessen förankras
med huvudmannen att personen kan påta sig uppdraget.
Kandidaterna fastställs på årsmötet under novembermötet,
Kvalitetsdialogs stora möte.
Mandattiden är två år, med option på ytterligare två år, dvs. totalt fyra
år. Om landsdelen har fortsatt förtroende efter två år, kan personen
omväljas.
Ändrade arbetsförhållanden under mandattiden kan komma att utgöra
skäl för ny nominering, men om personen är kvar i samma region kan
platsen följa med till den nya kommunen, såvida huvudmannen
godkänner detta.
Län/regioner innehar 21 platser, en per län/region.
KB deltar med varierande antal personer, beroende på aktuell
dagordning.
Kulturrådet har en till två platser beroende på aktuell dagordning.
Det betyder att strategigruppen består av ett 40-tal personer.
Anteckningar om hur den kommunala platsens mandat i strategigruppen
uppfattas beskrivs i punkt 6.

Kvalitetsdialog, stora gruppen: mandattiden för de kommunala
representanterna är två år, med option på ytterligare två år. De
nominerade fastställs under årsmötet/novembermötet.
Det betyder att de personer som utsågs till 2015 förlängs för 2016.
Under 2016 vidtar processen att utse nya kommunala representanter.
Dessa fastställs på novembermötet 2016, och börjar delta 2017.
Processen går i två steg, först utses de kommunala som ska delta i den
stora gruppen. Steg två är att från dessa göra ett urval till
strategigruppen.

Bilaga 2 Nominerade kommunala representanter
Anette
Birgitta
Birgitta
Britt-Inger
Carola
Helene
Henrik
Karin
Lena
Lena
Maria
Marie
Roselill
Sonja
Susan
Tiffany
Ulrika

Mjöberg
Hellman Magnusson
Edvardsson
Roos
Beijer
Swenne
Bylund
Hane
Lundberg Vesterlund
Malmquist
Lobell
Sääf
Rapp
Viklund
Pour
Bovin
Svensson

Hässleholm
Motala kommun
Eskilstuna stadsbibliotek
Strömsunds bibliotek
Malmö stadsbibliotek
Sundsvalls kommun, Kultur och Fritid
Upplands Väsby bibliotek
Falu stadsbibliotek
Kulturförvaltningen i Luleå
Ystads bibliotek
Karlskoga kommun
Finspångs bibliotek
Västerås stadsbibliotek
Mora bibliotek
Kungsbacka kommun
Österåkers bibliotek
Säffle bibliotek

Bilaga 3 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

Bilaga 4: återgivning av PP som visades
med förslagen till verksamhetsplanering

