
 

Minnesanteckningar Möte Kontaktpersoner för bibliotekens 

MIK-arbete  

25 oktober kl. 9 – 12, Götarummet. 

Närvarande: Lisa Ekman, Regionbiblioteket, Helena Agnemar, Regionbiblioteket, Marie 

Drejstam, Åtvidabergs bibliotek, Marie Eriksson, Söderköpings bibliotek, Björn Ericson, 

Norrköpings stadsbibliotek, Anna Hagelin, Mjölby bibliotek, Julia Larsson, Motala bibliotek, 

Tina Asp, Ödeshögs bibliotek, Elin Nilsson, Finspångs bibliotek, Urban Jarvid, Linköpings 

stadsbibliotek. 

Presentation av deltagare.  

Information om kartläggningen i form av självskattningsverktyg av all personal. Och 

information om uppdraget ”Digitalt först med användaren i fokus”.  

Uppföljning av mötet 31 maj 

 Lathundar på webben, vi avvakta till den nya webben kommer och samordnar detta 

med webbgruppen.  

 

 Mediegruppen arbetar med att ta fram vilka databaser t.ex. som ska finnas.  

 

 Viktigt att vi kommunicerar mellan de olika Götagrupperna.  

 

 Grundnivån för kompetens i det gemensamma arbetet diskuterades, detta fortsätter 

vi att följa upp. Att fundera på: Vad är grundkompetens? Vad är spetskompetens? 

När kan vi hänvisa vidare? Vad ska vi göra? Vad ska vi inte göra?  

Gruppens sammansättning och mötesinnehåll 

Lisa går igenom kontaktpersonerna för respektive kommun och uppdaterar listan. Gruppens 

representanter håller koll på sitt egna bibliotek om vem som t.ex. jobbar med Crossmedia, 

MIK i praktiken. 

Kommande möten har vi en stående punkt med information om vad som händer i andra 

grupper. 

 

http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/Nationell%20biblioteksstrategi/Forslag%20Digitalt%20först%20med%20anv%20i%20fokus_dnr%206.7-2015-1181.pdf


Hemsidan regionbiblioteket 

Hemsidan behöver ses över gällande MIK-delen, så det är aktuell och relevant information 

där. Lisa ansvarar. Önskvärt vore med ett forum där man t.ex. kan diskutera olika frågor. Vi 

inväntar införande av gemensamt intranät. Till dess skicka information som ska delas till Lisa 

eller Helena. 

MIK-Gruppens uppdrag 

Gick igenom MIK-gruppens uppdrag som beskrivs i MIK-strategin. (lång och kort version 

bifogas). 

Vi ska även titta på kartläggningen som gjorts på vilka frågor som ställs av allmänheten som 

gjordes gemensamt 2016. Björn och Anna sammanställer statistik från Norrköping respektive 

Mjölby. Även i Motala finns det statistik på de frågor som kommer. Är det något mer 

bibliotek som har något liknande är det också av intresse. 

Självskattningsverktyget som kommer att fyllas i av all personal när det är färdigt kommer 

att vara ett bra underlag för MIK-gruppen för sitt fortsatta arbete. 

Kommande möten 

Förslag om att vi ska ha en heldag i MIK-gruppen för att spåna idéer, komma fram till 

praktiska vad vi kan göra externt, internt och omvärldsbevakning. Och hur ska vi jobba med 

MIK. Till dagen får alla i uppdrag att omvärldsbevaka och ta med idéer och verksamhet att 

dela med sig av. Datum, 10 april, Helena, Julia och Lisa planerar. 

Möten halvdagar: 22 jan och 8 mars. Heldag: 10 april. I januari planerar vi för ev. fler möten 

under våren. 

MIK-dagen som anordnas av Film i Öst blir den 27 februari. Mer info kommer när 

planeringen är färdig. 

Att göra till nästa möte 

Läs bilaga 1 i MIK-strategin och fundera på om det är saker gruppen ska ta tag i, och vad är 

det som regionbiblioteket ska ta tag i. Helena och Lisa tar upp med de andra 

utvecklingsledarna de identifierade frågeställningarna deras respektive grupper. 

MIK-konferens 

Det har varit lite oklart angående MIK-konferensen som finns angiven i MIK-strategin, det är 

inte samma sak som MIK-dagen den 27/2. Konferensen är tänkt som en spridningskonferens 

som även ska innefatta crossmedia och projekt MIK i praktiken som Film i Öst ansvar för 

tillsammans med regionbiblioteket. Förslag att ha den hösten 2018. 

 



Övrigt 

På nästa chefsmöte – ta upp läsningen av Folkbibliotek i förändring, som finns med som plan 

i MIK-strategin. 

Revidering av dokumentet MIK-strategin, både lång och kort behövs. Helena och Lisa 

diskuterar detta med Kerstin och Elisabeth. MIK-gruppen har en del synpunkter. Gruppen får 

båda versionerna, och läser och kommenterar. 

Vid anteckningarna Lisa Ekman 

 

 

 


