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Protokoll Årsmöte
Datum: 15 november 2017

Ordförande: Karin Hane, Biblioteken i Falun
Sekreterare: Elisabet Rundqvist, KB
Presidium
Kommunal: Helene Swenne, Kulturmagasinet, Sundsvall
Regional: Ulla Nyberg, Kulturutveckling Region Gävleborg

1. Dagordningen fastställs
Dagordningen fastställdes.
2. Justeringspersoner utses
Till justeringspersoner utsågs:
• Ann-Christine Ekelund, Värnamo kommun
• Emma Lang Åberg, Kristianstads kommun
3. Årsberättelse för 2017.
ER berättade om arbetet under 2017. Bilaga 2.
Kvalitetsdialog 2017
• Två strategimöten har genomförts, 8 februari och 24
april
• Det första mötet för 2017 välkomnade nya deltagare, det
gjordes en tillbakablick på tidigare år tillsammans med
mål och syfte för guppen.
• Presentationer av kvalitetsmodellen gjordes, både
teoretiskt och tillämpningarna, där Uppsala, Dalarna och
Norrbotten presenterade hur man arbetat med
tillämpningarna.
• Gruppdiskussionerna hade gruppens verksamhetsplan
som tema.
• Aprilmötet ägnades till större del åt att bryta ner
verksamhetsplanen till frågeställningar för sex
arbetsgrupper att arbeta med. Arbetsgrupper och tidsplan
beslutades, med siktet på att slutföra under 2018.
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•

Presidiet ställde in planerat möte den 12 september,
eftersom arbetsgruppen inte hade något att redovisa och
diskutera.

Årsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
4. Omröstning ny form för Kvalitetsdialog.
ER redogjorde för liggande förslag. Se separat bilaga: Förslag –
Ny form för Kvalitetsdialog.
Kvalitetsdialog är beslutsmässiga, minst 15 regioner ska finnas
på plats, vilket det gör vid dagens möte.
Diskussion:
Reflektion – gruppen har läst båda förslagen, konsensus är att vi
behöver fundera kring formerna för Kvalitetsdialog.
Kommentarer:
- Tycker förslaget inte lever upp till önskan om dialog.
-

Dialog: det är tänkt att det ska ske spritt över hela året, men
dialogen mellan regioner och kommuner försvinner.

-

Dialogerna mellan regionerna fattas här, kan det uppfattas
som mellanförslag? Var ett tillfälligt förslag – ta fram ett
ännu bättre förslag framöver..

-

Förslaget borde ha skickats ut på remiss. Hur är tanken med
Kvalitetsdialog? Borde vara ett mer underbyggt förslag.

-

Hur ska dialogen kunna föras när mötesplats för
regionerna/över gränserna tas bort.

-

Förslaget behöver förtydligas gällande dialogen – hur den
ska ske.

-

Vad händer med kraftsamlingen. Det är en poäng att samlas
i samma fora som det är nu.

-

Även om det är få som kommer till årsmötet så är det inte
det största problemet (strategimötet). Det är väldigt lite

feedback. I förslaget finns inte något som är någon
förbättring.
-

Behövs en kontinuerlig dialog.

-

Bra att diskussionen förs – bra med webbsändningar, men
samordningen saknas. KB har alltid haft möjlighet att
komma ut i regionerna/kommunerna.

-

Önskan/krav: Återremittering av förslaget.

-

Nationella ger mervärde.

-

Förslag – fler kommuner ska kunna vara med.

-

Tydligt att det är viktigt att ha nära, inte så lång resväg, bra
då att webbsända – tanken är att alla vara delaktiga.

-

Vi har löst det hittills på nationell nivå, dock väldigt olika i
regionerna, där det är bekymmersamt – bra på nationell nivå.

-

Regionerna – samordningsträff (KB + regionerna)

-

Fysiska träffar viktiga – Stora där man bjuder in alla plus
webb. Strategimöten – 2 regionala träffar.

-

SKL: återremittering och sedan nytt årsmöte

-

Förslaget är dåligt förankrat. Det ska ske i dialog med den
regionala nivån och kommunerna.

-

Planera ett möte i februari som får ta fram ett nytt förslag.

Repliker:
-

ER - Det förslag som ligger nu är en första del i en
förändringsprocess. Det har varit svårt att få folk att
engagera sig. Se det som ett första steg till dialog. Vi måste
börja någonstans.

-

ER – formerna behöver inte vara huggna i sten, det kan
förändras över tid.

-

ER – rullande presidium, fungerar inte, svårhanterligt som
det är nu. Måste ha samma ordförande (presidium) – behövs
ett fast presidium och kontinuitet.

Votering
Nytt förslag: Ny form för Kvalitetsdialog: 18 röster
Behålla nuvarande form: 19 röster
KB avstod från att rösta.
Beslut
Återremittering av Förslag – Ny form för Kvalitetsdialog
Nuvarande form fortsätter – och strategigruppen tar sig an att ta
fram en ny form för kvalitetsdialog
Ett presidium för nästkommande möte februari 2018 utsågs:
Ordförande: Charlotte Åstrand, Länsbibliotek Sörmland
Kommunal: Ulrika Svensson Arvika bibliotek
Regional: Ann Lundborg, Region Skåne
(Sekreterare: Elisabet Rundvist, KB)

5. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
6. Avslutning
Ordförande tackade för bra diskussion.
Mötet avslutades.

Justerat av
Ann-Christine Ekelund, Värnamo kommun
Emma Lang Åberg, Kristianstads kommun

Bilaga 1 Omröstning ny form för Kvalitetsdialog
Inför årsmötet inkom en skrivelse från nätverket för chefer för regionala
biblioteksverksamheter i Mellansverige.
Förslaget som helhet bifogas.
Förslaget genomgick beredning på KB. Förslaget från KB har i sin tur
genomgått en beredning inom presidiet som förstärktes med ytterligare
tre personer från nätverket i Mellansverige.
Presidiets förslag ligger som separat handling till årsmötet,
dnr 1.2.5-2017-679.
Det årsmötet har att ta ställning till är:
1. Att behålla nuvarande form med tre strategimöten per år samt ett
större årsmöte per år. Till dessa grupper och möten utses
representanter, enligt de riktlinjer som tidigare beslutats av
Kvalitetsdialog 2016-11-18 och som har dnr 6.7–2016-48.
Nuvarande representanter (med reservation för eftersläp vid byte
av representanter)
http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2013/11/Adresserl%C3%A4n-o-kommuner-kvalitetsdialog-2017-2017-01-18.pdf
eller
2. Presidiets förslag ”Ny form för Kvalitetsdialog”
•
•

•

Strategigruppen avslutas
Den årliga kvalitetsdialogen får en ny form, en heldag
som består av två delar:
en webbsänd förmiddag där KB ansvarar för
innehållet utifrån förslag på programinnehåll från
regionerna och kommunerna,
en eftermiddag för reflektion, diskussion och
samtal med kommuner och regionala
biblioteksverksamheter. Regionerna var för sig eller i
samarbete över region/läns gränserna.
Samt att KB besöker regionerna vid inbjudan.
Hela förslaget och bakgrunden beskrivs i den separata
handlingen.

Bilaga 2 Årsberättelse 2017
Kvalitetsdialog 2017
Två strategimöten har genomförts, 8 februari och 24 april.
Det första mötet för 2017 välkomnade nya deltagare, det gjordes en
tillbakablick på tidigare år tillsammans med mål och syfte för guppen.
Presentationer av kvalitetsmodellen gjordes, både teoretiskt och
tillämpningarna, där Uppsala, Dalarna och Norrbotten presenterade hur
man arbetat med tillämpningarna.
Gruppdiskussionerna hade gruppens verksamhetsplan som tema.
Aprilmötet ägnades till större del åt att bryta ner verksamhetsplanen till
frågeställningar för sex arbetsgrupper att arbeta med. Arbetsgrupper och
tidsplan beslutades, med siktet på att slutföra under 2018.
Det planerade strategimötet den 12 september ställdes in på presidiets
beslut. Den första arbetsgruppen hade inget att presentera för
strategigruppen, därför ställdes mötet in.
2017-11-14 Elisabet Rundqvist

