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Projektledare
Den 1 maj 2003 började jag min anställning som projektledare för samverkansprojektet
"Bibliotek Värmland – med låntagaren i centrum".
Citat ur projektansökan till Finansdepartementet:
"Det är ett projekt där biblioteken genom ökad samverkan ska kunna tillhandahålla ett större
utbud av boktitlar, tillgång till fler databaser och ökad tillgång till specialistkompetens. Målet är
att värmlänningarna ska få ökad kvalitet på biblioteksservicen.
Projektledarens uppgift är att föra en dialog med kommunbiblioteken och övriga offentliga
bibliotek i Värmland, finna samarbetslösningar på en rad frågor och att skriva delutredningar.
Projektledaren ska också i samarbete med länsbiblioteket arbeta för att genomföra hållbara
långsiktiga lösningar i praktiken.

Erfarenhetsutbyte med Östfold
Fylkesbiblioteket i Östfold har just startat ett treårsprojekt med många liknande tankegångar. Vi
kommer att följa deras projekt och ha regelbundna kontakter för erfarenhetsutbyte med ett
bibliotekssystem som både har stora likheter och olikheter med biblioteken i Värmland".
Min första tid på det nya jobbet ägnade jag åt att sätta mig in i projektarbete som arbetsform och
funderade en del över hur man lämpligen bör organisera ett projekt av det här slaget. Jag gjorde
studiebesök på Fylkesbiblioteket i Östfold och träffade projektledaren för "Biblioteket Östfold"
som gav mig bra inblick i hur de har jobbat under ett år.

Bibliotekschefsmöte 4 juni
Tema för detta möte var Bibliotek Värmland och jag presenterade då mig själv och mina tankar
inför uppgiften som projektledare.
Ett förslag till projektorganisation presenterades och mottogs positivt av cheferna.

För att begränsa arbetet till det första projektåret krävdes en prioritering bland de åtta
projektmålen och cheferna valde följande fyra arbetsområden:
•
•
•
•

gemensamt lånekort
gemensamma mediafrågor
samverkan om databaser och andra elektroniska resurser
gemensam ingång till de elektroniska resurserna

Det kändes bra och jag blev stärkt i min tro på att vi har en mycket bra grund för samverkan i
Värmland eftersom vi redan har samarbete mellan olika bibliotekstyper, samverkan är kanske
vår överlevnadsstrategi och viljan till samverkan är stark.

Projektorganisation
Projektorganisationen består av styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupper för var och en av
de fyra prioriterade samarbetsfrågorna.
Cheferna fick i uppdrag att ta upp frågan om projektet på sina personalmöten och göra
personalen motiverad till att vilja anmäla intresse för att vara med och jobba i någon
arbetsgrupp.

Videoförsök
Ett förslag om att starta ett försök med gemensamma inköp och cirkulation av videofilmer
mottogs mycket positivt. 6 kommuner anmälde intresse och ska satsa en summa vardera och
Länsbiblioteket ska satsa halva summan. Tanken är att vi av detta ska dra erfarenheter och se
för- och nackdelar med ett sådant arbetssätt.

Temadag om bibliotekssamverkan 22 augusti
Bibliotekscheferna inbjöds till ett chefsmöte med temat bibliotekssamverkan. Jag presenterade
ett förslag till projektplan med följande rubriker:
Bakgrund och syfte Målsättning Prioriterade arbetsområden 20032004 Projektorganisation Roller. Här definieras de roller som styrgruppen, projektledaren,
referensgruppen, arbetsgrupperna, biblioteken och Länsbiblioteket ska spela. Ekonomi Åtgärdsoch tidplan.
Projektmedarbetare från "Biblioteket Östfold" gästade oss och berättade entusiastiskt om det
lånesamarbete som utvecklats under året inom ramen för deras projekt.

Besök hos länets alla bibliotekspersonalgrupper
Vi bestämde också att vi från Länsbiblioteket ska besöka länets alla bibliotek för att träffa
personalgrupperna. Detta gör vi för att i ett tidigt skede ta in synpunkter och idéer som kan vara
av värde i det fortsatta projektarbetet.
I skrivande stund har alla bibliotek besökts och det har varit mycket givande att ha denna
direktkontakt. Nästa år kommer vi att börja om från början och komma tillbaka till alla
personalgrupper eftersom jag tror att dessa kontinuerliga besök kan vara ett sätt att hålla
projektidéerna levande.
Det är viktigt att all personal får ett förhållande till projektet eftersom det ju gäller alla och flertalet
ju inte är med i någon arbetsgrupp. Det ligger ett ansvar hos alla projektdeltagare att fortplanta
idéerna bland sina arbetskamrater så att vi hjälps åt att se till att Bibliotek Värmland blir en
folkrörelse bland biblioteken i länet.

Styrgruppsmöte 8 september
Det första styrgruppsmötet ägde rum den 8 september och då antogs projektplanen.
Styrgruppen gav oss också i uppdrag att se på vilka hot och möjligheter som finns för projektet.
Eftersom Länsbiblioteket driver ett projekt i ämnet omvärldsbevakning med Katarina
Kristoffersson som projektledare tänker vi koppla ihop de båda projekten. Några bibliotekarier i
länet har gått en 5-poängskurs i ämnet omvärldsbevakning och vi ska se om vi kan använda de
nyförvärvade kunskaperna för att göra en analys för samverkansprojektet Bibliotek Värmland.

Avspark 21-22 oktober med stor uppslutning
På Hotell Selma Lagerlöf i Sunne samlades den 21 – 22 oktober alla nybildade arbetsgrupper
som består av personal från kommunbibliotek, universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek och AVCentral med den gemensamma nämnaren att alla ska jobba aktivt med samarbetslösningar över
länets biblioteksgränser.
Alla hälsades välkomna av kommunfullmäktiges ordförande Inga-Lill Junedahl som pratade
varmt för litteraturens roll i våra liv.
Jag som projektledare för Bibliotek Värmland, berättade om arbetet i projektet hittills och
betonade att det är viktigt att projektet tillhör biblioteken och inte främst Länsbiblioteket. Det är
Länsbiblioteket som ska driva frågan men förslagen ska komma från biblioteken själva.
Länsbibliotekarie Anna Christina Rutqvist pratade om marknadsföringsaspekten för Bibliotek
Värmland och alla närvarande fick möjligheten att skriva ner och försöka formulera sin bild av
vad projektet ska stå för.
"Biblioteket Östfold" representerades av Anne-Berit Brandvold, Annette Kure och Heidi Ryan ,

tre bibliotekarier som alla jobbat mycket aktivt under ett års tid med ett liknande
samarbetsprojekt. Deras berättelse om hur de jobbat resultatinriktat och verkligen kommit fram
till nya lösningar imponerade på många av oss.
Från Länsbiblioteket i Östergötland fick vi höra Kerstin Olsson och Mona Quick berätta om en
utredning om möjligt samarbete mellan biblioteken i Östergötland. För oss här i länet är detta ett
mycket matnyttigt arbete som är gjort och som vi säkert kan ha stor hjälp av.
I östra Värmland pågår också ett nyligen startat samarbetsprojekt tillsammans med Karlskoga,
Degerfors och Hällefors och Helesine Taylor och Jan Christersson berättade om detta.
Vi fick också en utblick över hur man kan samverka på olika sätt och exempel från andra
samarbetsområden genom att vi gästades av Birgitta Modigh från Statens Kulturråd och Ingrid
Olmander van Erk från Svenska Kommunförbundet.
Som avslutning på konferensen diskuterade alla nybildade arbetsgrupper "sina" arbetsområden
och genom gruppernas brainstorming kom många intressanta idéer fram.

Möten i arbetsgrupperna
Arbetsgrupperna har nu haft sina första möten som har varit en fortsättning på den
"brainstorming" som påbörjades i Sunne. Den kommande arbetsprocessen ska gå ut på att varje
grupp bestämmer vilka av de uppkomna diskussionsfrågorna som ska prioriteras och utifrån
detta upprättar en åtgärdsplan för varje grupp.
Bibliotek Värmland har nu börjat sin resa mot målet att trots minskade resurser och ett ökat tryck
ändå behålla och t o m öka kvalitén på biblioteksservicen till värmlänningarna.

