PROJEKTPLAN FÖR "BIBLIOTEK VÄRMLAND – MED
LÅNTAGAREN I CENTRUM", 2003 - 2004
BAKGRUND OCH SYFTE:
Utdrag ur projektansökan:
"Minskade resurser och ökat tryck på biblioteken
Biblioteken i Värmland har många gånger de senaste åren talat om ökad samverkan. I nuläget
finns en samverkan mellan kommunbiblioteken, länsbiblioteket och universitetsbiblioteket
beträffande kompetensutveckling och lån av böcker emellan biblioteken.
Idag upplever varje kommunbibliotek att det blir allt svårare att hinna med alla uppgifter som
ställs. Media- och personalanslag har krympt i många kommuner och man upplever problem att
bemanna diskarna, hinna svara i telefon och andra löpande uppgifter. Öppettiderna minskar
och de nya böckerna blir allt sällsyntare. IT-tekniken har förändrat mycket på biblioteken och de
små kommunerna har på ett helt annat sätt en teoretisk möjlighet att ge avancerad
informationsservice. Antalet studerande har ökat kraftigt liksom de, som studerar på distans vid
något universitet eller högskola. Alla studerande är stora användare av bibliotek. Skolans
arbetssätt har förändrats så att eleverna mer ska söka fram svaret själva (problembaserad
inlärning).
Allt detta gör att biblioteken har fått utökade uppgifter och trycket på biblioteket har ökat, men
resurserna har minskat. Kan biblioteken behålla kvaliteten genom att samverka över
kommungränserna i ett "Bibliotek Värmland"? Detta vill vi utreda och arbeta för att förverkliga
under två och ett halvt år. Vi vill finna praktiska lösningar som främjar samarbetet. Formella och
informella hinder ska undanröjas. Vi tror att det är möjligt att tillhandahålla ett bredare bokurval,
fler exemplar av talböcker, bättre datakataloger, fler databaser och bättre utnyttjad
specialistkompetens genom att arbeta i ett formaliserat nätverk av bibliotek. Genom samverkan
kan vi uppnå synergieffekter och bättre resursutnyttjande. Målet är att skapa ett "Bibliotek
Värmland" med gemensamma värderingar, och med högsta möjliga kompetens och samordning
av resurserna för användarnas bästa.
Länsbiblioteket i Värmland har i samverkan med länets samtliga kommunbibliotek,
Universitetsbiblioteket i Karlstad, Sjukhusbiblioteket och AV-centralen ansökt om och beviljats
statliga medel för att anställa en projektledare för att genomföra "Bibliotek Värmland". 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".

MÅLSÄTTNING:
Övergripande mål: Ökad kvalitet på biblioteksservicen i Värmland genom skapandet av ett
"Bibliotek Värmland" med gemensamma värderingar och med högsta möjliga kompetens och
samordning av resurserna för användarnas bästa.
Projektmål: Gemensamma bokinköp Gemensam produktion av talböcker Gemensam
datakatalog Gemensamma nyhetslistor Samverkan om databaser och andra elektroniska
resurser Gemensam ingång till de elektroniska resurserna Gemensam
bibliotekariekompetens Gemensamt lånekort

PRIORITERADE ARBETSOMRÅDEN 2003 – 2004:
Mediafrågor Samverkan om databaser och andra resurser Gemensam ingång till de elektroniska
resurserna Gemensamt lånekort För varje arbetsgrupp kommer åtgärdsplaner att upprättas.

PROJEKTORGANISATION:

Styrgruppens roll: Att ta beslut om mål och ramar samt eventuella ändringar av dessa Att ta
beslut om övergripande planer för projektet Att ta beslut om komplicerade samarbetsfrågor Att
vara stöd för projektledaren
Projektledarens roll: Att svara för att projektet når målen Att utarbeta projektplan tillsammans
med projektdeltagarna Att sammankalla styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupper Att följa
upp och stämma av planer Att ha kontinuerlig översikt över projektet Att informera om
projektet Att skriva lägesrapporter och slutrapport Att avrapportera till styrgrupp
Referensgruppens roll: Att vara stöd för projektarbetet Att fungera som rådgivare och
bollplank Att förankra projektet och informera om det i sin kommun

Arbetsgruppernas roll: Att komma med förslag till samarbetslösningar
Bibliotekens roll: Deltagarna i arbetsgrupperna utses bland länets biblioteksanställda och
bibliotekens insats blir arbetstid och kostnader för resor till arbetsgruppsmöten.
Om det uppkommer förslag på samarbetslösningar som kräver extra kostnader kommer frågan
att lämnas över till bibliotekscheferna.
Länsbibliotekets roll: Länsbiblioteket skall vara representerar i alla arbetsgrupper eftersom
arbetet med Bibliotek Värmland skall vara prioriterat under projekttiden.

EKONOMI:
Inom projektet finns inga ytterligare pengar utöver anställningen av projektledare.

ÅTGÄRDS-OCH TIDPLAN:
Aktivitet

Startdatum

Slutfört

Bibliotekschefsmöte

Juni 03

Etablera projektorganisation

Juni 03

Utarbeta projektplan

Juni 03

Sept 03

Besöka kommun-, universitets- och sjukhusbibliotek samt AV-central

Juni 03

Sept 03

Bibliotekschefsmöte med Östfold

Aug 03

Starta arbetet i styrgrupp och arbetsgrupper

Sept 03

Nov 04

Utarbeta åtgärdsplaner för arbetsgrupperna

Sept 03

Nov 03

Avspark

Okt 03

Genomföra åtgärdsplaner

Nov 03

April 04

Justera alt. utarbeta och genomföra nya åtgärdsplaner

April 04

Nov 04

Justera projektplanen

Dec 04

Lägesrapport till Region Värmland

Okt 03,
April 04,
Nov 04
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