
Langsam, aber sicher!

Bibliotekssamarbete i Dalarna



Vägen fram till samarbete…



Ovansiljans bibliotek
Mora, Orsa och Älvdalens bibliotek i samarbete



En surdeg som till slut blev en limpa…

• 2010: framtidsverkstad med allmänt spånande om samarbete

• 2011: samarbete i olika arbetsgrupper. Mest konkreta resultat från 
Arena-gruppen (webb)

• 2013: viljeinriktning antagen av alla tre kommunernas 
nämnder/utskott, med mandat att gå vidare och undersöka vinster av 
samarbete



Viljeinriktning

• Uppdrag i alla 3 kommunernas verksamheter att ”genom samordning 
av verksamheter optimera den ekonomiska effektiviteten, säkerställa 
kompetensförsörjningen och verka för kvalitetsförbättringar med 
oförändrade medel”.

• Bibliotekens argument: bättre service till användare, flexiblare 
användning av resurser. Skapa attraktiva arbetsplatser, högre 
ekonomisk effektivitet, öka kvalitet på tjänster.



Mer från viljeinriktningen

Undersöka gemensamma servrar, gemensamma licenser, inköp av 
katalogposter och mediabestånd, personalsynergier, samarrangemang 
och marknadsföring.

Gemensam kompetensbank, fler spetskompetenser att dela, fler 
varierade arbetsuppgifter.



2014 - upphandling

• Upphandlingsgrupp med representanter från alla bibliotek startar 
upp. Hjälp från gemensam upphandlingsenhet -> antiklimax.

• Nystart med mini-upphandlingsgrupp med två personal från Orsa och 
Älvdalen samt inhyrd projektledare från IT-avdelningen -> nu gick det 
bättre!

• Tre anbud på upphandlingen, Bibliotekscentrum vinner.

• Systembyte bestäms till 2015.



Kvartal 1 2015 

• Upphandling av lånekort, annonsering och information, utbildning av 
all personal.

• Vi stänger tillfälligt våra lokaler och släcker ner våra Arenor.

• Alla gamla lånekort skrotas och alla användarkonton spärras.

• Egna lådor för transport av media – landstinget sköter.

• Många timmars grubblande på reservationsregler och rutiner…



2015-2016

• 7 april 2015 start med nytt system i Mora och Älvdalen, någon månad 
senare i Orsa.

• Förvaltningsledare för Mikromarc i Mora, gemensam resurs men 
betalas av Mora.

• Reservationssamarbete med undantag av dvd och vi      serier

• Skolbiblioteken får egen samarbetsgrupp

• Gemensam katalog på webben, vi gör förstudie för bibliotekswebb 
men stannar där

• Gemensamt läsprojekt för unga, Ovansiljan läser



Det blev en limpa!

• Dagliga boktransporter mellan kommunerna

• Styrgrupp och utvecklingsgrupp arbetar

• Förvaltningsledaren ger all ny personal grundkurs i system+rutiner

• Årlig gemensam utbildningsdag

• Samarbetsavtal 



2017 gnissel… 

• Massutmaning – biblioteken i otakt

• Vakanta tjänster och sjukskrivningar – samarbetsgrupper inte 
beslutsmässiga

• Vem bestämmer?

• RFID – Älvdalen och Mora går över, Orsa avstår just nu



Slutet nalkas…



…och Dalabiblioteken tar vid!



Varför bibliotekssamverkan?

• Ge Dalarnas invånare god tillgång till biblioteksservice av hög kvalitet i hela länet.

• Säkra fortsatt utvecklingskraft för biblioteken. 

• Bättre användning av gemensamma resurser.

• Stärka bibliotekspersonalens kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen.



Vem ska styra bibliotekssamverkan?
• Gemensam nämnd för datasystemet samt gemensamma 

överenskommelser.

• Övrig biblioteksverksamheten styrs som vanligt av respektive kommun. 

• Samverkansavtal reglerar vad som ingår i samarbetet samt hur det ska 
organiseras, finansieras och återrapporteras.

• Bibliotekssamverkan styrs till vardags av en styrgrupp som består av 
biblioteksledningarna.



Lång förankringsprocess

• Omfattande förstudie

• Cheferna delar samma värdegrund

• Seminarier för all personal

• Studieresor

• Länsbibliotekarieturné till nämnder och styrelser





Viljeyttringen undertecknas 30 maj 2017




