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Hur Kvalitetsdialog är organiserat?
Detta dokument sammanfattar de olika beslut som har tagits i gruppen
Kvalitetsdialog som reglerar hur grupperna är organiserade. Ett datum inom
parentes hänvisar till minnesanteckningarna i strategigruppen. Kärnan av
sammanställningen är hämtat från formaliagruppens förslag som antogs vid
årsmötet 2014-11-27 diariefört under 161-KB 979-2014.
Från 2016 ingår Kvalitetsdialog bland andra grupper i KB:s Forum för
nationell bibliotekssamverkan och utveckling. När beslutet fattades hade
Kvalitetsdialog skapat regler och praxis för hur gruppen organiseras och
arbetar, detta kvarstår även om gruppen är en del av
Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling.
Kvalitetsdialog styrs av bibliotekslagen SFS2013:801, § 18, KB:s instruktion
och regleringsbrev och motsvarande delar i Prop. 2012/13:147 samt andra
förarbeten till bibliotekslagen. Regionalt och lokalt finns ytterligare styrande
dokument.
Kvalitetsdialog har formulerat syfte och mål: (2015-02-11)
”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.
Ett äldre mål finns från 2013-11-22:
Gemensamt mål för deltagarna i kvalitetsnätverket:
100% aktuella biblioteksplaner i landet 31 dec 2015.
Kvalitetsdialog, regional och lokal
Regionerna och kommunerna driver tillsammans regionala och lokala
dialoger ang. lagens 18:e paragraf. Regionerna och kommunerna utformar
och driver arbetet på det sätt som passar bäst för varje enskild region eller
län.
Kvalitetsdialog, nationell
Kvalitetsdialog, nationell träffas en heldag i anslutning till KB:s årliga
bibliotekchefskonferens i november.
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Varje region (län) utser tillsammans med kommunerna representanterna
till de kommunala platserna enligt fördelningsprincipen nedan, medan
nomineringsmodellen beslutas av varje län eller region oberoende av
varandra.
När vakanser uppstår på de kommunala platserna i Kvalitetsdialog,
nationell väljer regionen tillsammans med kommunerna en ersättare, målet
är att alla platser i Kvalitetsdialog är fyllda.
Fördelning av platser i Kvalitetsdialog, nationell
• Västra Götaland, Stockholm och Skåne har vardera en länsrepresentant
och tre kommunala representanter.
• Gotland har en länsrepresentant och en kommunal representant.
Blekinge/Kronoberg har två länsplatser och en kommunal.
• Övriga län har en länsrepresentant och två kommunala representanter
vardera.
Kvalitetsdialog, strategigrupp
En strategigrupp bestående av KB, de regionala representanterna, 14
kommunala representanter från Kvalitetsdialog nationell och Kulturrådet
har inrättats. Från 2016 ingår även SKL i strategigruppen. Från KB deltar
de personer som har anknytning till aktuella frågor på dagordningen.
Mötesfrekvensen beslutas av strategigruppen. I möjligaste mån bör mötena
också ligga i anslutning till SLB:s möten.
I strategigruppen redovisas synpunkter från både kommunal och regional
nivå genom den regionala representanten. Förslag från strategigruppen
remissas i respektive län.
Strategigruppen ska ta fram en handlingsplan (VP) för nästkommande år,
VP beslutas under årsmötet i november.
Strategigruppen är beslutsmässig när 15 regioner/län är närvarande.
Beslut från strategigruppen som har resursmässig påverkan på KB måste
också beslutas av KB:s ledning. Beslut från strategigruppen som har
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resursmässig påverkan på regional och kommunal instans måste behandlas
av dessa instanser.
Alla möten hålls i Stockholm (2015-02-11)
Nominering och fördelning av platser:
Den geografiska indelningen utgör stommen i nomineringen med följande
fördelning:
Götaland
5 platser
Svealand
5 platser
Norrland
4 platser
I respektive landsdel bereds förslag på lämpliga kandidater med hänsyn till
de olika kommunstorlekarna.
Kommunstorlek:
Små kommuner under 20 000 inv.
Mellanstora kommuner 20 000 – 55 000 inv.
Stora kommuner över 55 000 inv.

Län
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gotlands län

Landsdel
Svealand
Svealand
Svealand
Svealand
Svealand
Svealand
Svealand
Svealand (beslut SLB 2016)

Västerbottens län
Norrbottens län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län

Norrland
Norrland
Norrland
Norrland
Norrland

Östergötlands län
Jönköpings län

Götaland
Götaland
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Kronobergs län
Kalmar län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län

Götaland
Götaland
Götaland
Götaland
Götaland
Götaland

Respektive landsdel koordinerar sig på valfritt sätt och väljer ut de
personer som får en plats i strategigruppen. När platserna fördelas ska
kommunstorlek också vägas in och en så jämn fördelning som möjligt ska
efterstävas. Reserver ska också utses som träder in om ordinarie har
förhinder. Reserverna väljs från de som är utsedda till stora gruppen
[nationell]. Både ordinarie och reserver bör från början ha förankrat med
sin huvudman att man kan åta sig ca tre möten och resor årligen utöver
novembermötet.
En plats kan delas av två personer. (2015-10-01)
Från 2016 är det önskvärt med endast en person från varje län/region
deltar per möte, alltså den regionala nivån skall bestå av 21 personer (21
län). Den kommunala nivån har 14 platser (använd reserver så att det är
fjorton kommunala på plats) samt KB. Från KB är det önskvärt att flera
personer deltar. (2015-10-01)
Mandattiden
Mandattiden är 2 år, med option på ytterligare två år. 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.
Det formella beslutet av de föreslagna kandidaterna fastställs på årsmötet
Kvalitetsdialog, nationell.
Under årsmötet 2015-11-20 togs följande beslut:
Mötet beslutade att så länge den nya arbetsplatsen ligger i samma landsdel
kvarstår mandatet till den utsedda personen.
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Mötet beslöt också att först 2017 tillämpas strikt genomförande av dessa
riktlinjer.
Under 2016 ska deltagare till 2017 nomineras. Dessa fastställs formellt på
årsmötet november 2016 och tillträder första mötet 2017. (2015-10-01)
Representativet
”En intensiv diskussion om hur rollerna och mandaten ska tolkas. – Kan
jag representera alla folkbibliotek, alla av min typ av bibliotek, storlek,
eller min regions alla folkbibliotek?
Efter att de flesta uttryckt en åsikt enades gruppen om att de regionala
representanterna alltid representerar sin region, och tar ansvar för att
föra fram även kommunernas frågor från den egna regionen. (Alla
regioner har inte en kommunal representant i gruppen). ”
”De kommunala representanterna ser sig som exempel på kommunal
biblioteksverksamhet, utifrån geografisk och storleksmässig utgångspunkt,
i vissa fall kan de tala för en grupp av bibliotek, i vissa fall bara för sin
egen kommun.”
(2015-02-11)
Presidium
Inför varje strategimöte förbereder ett presidium mötets agenda och ev.
underlag. Presidiet består av ordförande, sekreterare och i förekommande
fall mötesarrangör (om det inte är KB). Ordförande och sekreterare utses
av strategigruppen på första mötet för året.
Från 2016 har presidiet omformerats till att bestå av en sekreterare (KB)
och en ordförande som växelvis är kommunal eller regional. Därutöver två
personer; en kommunal och en regional. Det betyder att ordförande har en
reserv om hon eller han måste lämna återbud.
Presidiet förbereder mötets dagordning och ev. grupparbeten.
Kommunikation
Anteckningar, underlag och andra relevanta dokument publiceras på KB:s
statistikblogg, fliken Kvalitetsdialog.
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Andra typer av kommunikation från Kvalitetsdialog, nationell, beslutas av
strategigruppen, om och när behoven uppstår. Regionerna och
kommunerna styr själva över lokal och regional kommunikation.
Förslag på tillägg:
Om en representant byter tjänst och förflyttas från kommunal nivå till
regional eller omvänt, kan personen inte behålla sin plats och fyllnadsval
görs. (2016-10-06)
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