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Regionutvecklingsperspektiv  
 Samhälle – hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara 

 Medborgare – hur regionens utbud tillgodoser invånarnas behov 

 Process – effektiviteten i arbetsmetoder och arbetsprocesser 

 Medarbetare – hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas 

 Ekonomi – kontroll och skötsel av ekonomin 

 

 

Vision: vart ska vi sträva 

Strategiska mål: långsiktiga mål som behöver uppnås 

Framgångsfaktorer: utvecklingsområden för att nå de strategiska målen 

Nyckelindikatorer: målsatta mätvärden kopplade till framgångsfaktorerna 

Resultatmått: mått som ska bidra till bedömning av de strategiska målen 
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1. Samhällsperspektivet 
 

Bibliotekens omvärld och hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas till vara 

av Regionbibliotek Östergötland 

 

Bibliotekets roll i samhället blir allt viktigare. Världen har kommit närmare. Internet gör 

att vi har omedelbar tillgång till nyhetsflöden från hela världen och kan följa skeenden 

direkt på skärm. Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik 

med bland annat smarta mobila enheter har radikalt förändrat hur vi konsumerar medier, 

interagerar socialt med omgivningen, tar till oss och utvecklar kunskap.  Vi reser mer. 

Konflikthärdar gör att Sverige tar emot ett stort antal flyktingar. Behovet av integration och 

litteratur och information på många språk ökar. Barns- och ungdomars läsförmåga och 

problemlösande förmåga har försämrats enligt många larmrapporter medan kraven på att 

själv fatta beslut i stor som smått ökar. En miljon människor är fortfarande inte digitalt 

delaktiga, ytterligare en miljon är sällananvändare, medan antalet e-tjänster ökar och 

viktiga samhällsfunktioner bara finns tillgängliga via nätet. 

 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det 

allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” – Bibliotekslagen 2 §. 

 

Östergötland har 44 folkbibliotek, 13 huvudbibliotek och 31 närbibliotek plus 3 bokbussar.  

Östgötabiblioteken hade över 3 miljoner besök 2014 (senast tillgängliga statistik) och 

lånade ut ca 3,2 miljoner medier. Var tredje invånare lånar regelbundet medier på 

biblioteken. Besöken på bibliotekens webbplatser kom från 476 000 unika IP-adresser och 

antalet sidvisningar har ökat med över 20 % sedan förra året.  

 

Av de 275 skolor som finns med i den senaste skolbiblioteksstatistiken är 28 skolbibliotek 

(varav 11 är gymnasiebibliotek) bemannade mer än 40 timmar/vecka och ytterligare 22 

skolor är bemannade mer än 20 timmar/vecka. 144 skolbibliotek är bemannade med några 

få timmar i veckan och 81 skolor saknar helt bibliotek. Regionbiblioteket gjorde en 

förstudie om skolbiblioteksverksamheten i länet under 2015. Förstudien ger förslag på 

åtgärder för att fler elever ska få tillgång till bra skolbibliotek. 

 

Regionbiblioteket är motor i utvecklingen av folkbiblioteken i Östergötland. Uppdraget 

enligt bibliotekslagen är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det 

gäller folkbiblioteken i länet. Bibliotek och deras huvudmän ska samarbeta i syfte att ge 

alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser. Regionbiblioteket har nära samarbete 

med myndigheter nationellt på biblioteksområdet: Kulturrådet, Kungliga biblioteket, 

Myndigheten för tillgängliga medier, Sveriges kommuner och landsting, Internationella 

biblioteket m.fl. Regionbiblioteket driver flera nätverk för biblioteken i länet, för ökad 

tillgänglighet, mediesamverkan, mångkultur, barn och unga, skol- och gymnasiebibliotek.  

 

 

Behovet att stärka litteraturens ställning, tillhandahålla medier, bidra till kunskap, lärande, 

delaktighet och att väcka läslust är stort. Ett genomsyrande perspektiv är barn och unga, 

tillgänglighet, mångfald, delaktighet, jämställdhet. 
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Att alla ska kunna läsa och ta del i samhället är inte bara en biblioteks- eller kulturfråga. 

Det går på tvärs genom hela samhället och berör kultur, utbildning, omsorg, näringsliv, 

stadsplanering etc. Samarbete över gränserna är nödvändigt för samhällsutveckling och ett 

gott liv.  

 

Strategiska mål – långsiktiga mål som behöver uppnås: 

Alla i Östergötland ska ha jämlik tillgång till litteratur, information och bibliotekstjänster 

av hög kvalitet. Alla barn ska ha tillgång till berättelser på sitt eget språk. Alla elever ska 

ha tillgång till bra skolbibliotek. Alla nyanlända ska ha god kunskap om det svenska 

samhället. 

 

Framgångsfaktorer – utvecklingsområden för att nå de strategiska målen: 

 Gemensamma målbilder för bibliotekens utveckling hos: 

Beslutsfattare, politiker och tjänstemän i Region Östergötland 

Beslutsfattare, politiker och tjänstemän i Östergötlands kommuner 

 God omvärldsbevakning 

 Kompetens på minoritetsspråk och andra språk än svenska 

 

 

Mål 2016: 

En regional biblioteksplan har utarbetats under 2015. Information på 

regionutvecklingsnämnden blir den 27/1 2016 och beslut och antagande den 2/3 2016. 

Därefter ska den gå vidare till Regionfullmäktige. 

  

Prioriterade aktiviteter/handlingsplaner 2016: 

Alla folkbibliotek i Östergötland ska ha handlingsplaner för tillgänglighet senast 2016. 

Projektet Läsvågen år 2, alla folkbibliotek i länet deltar. 

Förstudie om digitala bokbussar. 

Skolbiblioteksutveckling. 

 

Förväntningar på chef, arbetskamrater och nätverk: 
• Kunskap och förståelse för bibliotekets roll i samhället 

• Engagemang och bidra till att hos beslutsfattare och nätverk medvetandegöra vikten av läsning, 

litteratur, medie- och informationskunnighet och bibliotekets roll i samhället. 

• Kunskap och förståelse för samhällsinformationens betydelse för nyanländas etablering  
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2. Medborgarperspektivet 
 

Identifierade behov: 

 

Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och 

utifrån sina förutsättningar. Biblioteket är öppet och tillgängligt för alla, gratis, och 

oberoende av förmåga, ålder, etnicitet, kön, sexuell läggning, religion, nationalitet, språk 

eller samhällsklass.  

 

Barns behov ska särskilt beaktas. De viktigaste punkterna i Barnkonventionen är: 

 

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

 

Biblioteken är en arena och mötesplats för författare, läsare och det fria ordet. Man ska få 

sakkunnig hjälp av personal för att söka information och kunskap.  

 

Hur regionbibliotekets verksamhet tillgodoser invånarnas behov: 

 

Regionbiblioteket arbetar först och främst tillsammans med Götabiblioteken genom 

verksamhets- och kompetensutveckling, biblioteksplaner och kvalitet. Genom samverkan 

nationellt, regionalt och lokalt stärka infrastrukturen så att alla får tillgång till landets 

samlade biblioteksresurser. Tar fram kunskapsunderlag för att utveckla verksamheter, t.ex. 

för tillgänglighet, bemötande, skolbiblioteksutveckling, läs- och skrivfrämjande.  

 

Initiera och samordna gemensamma satsningar såsom Get Online Week, Barnboksvecka, 

Lättlästvecka, Dyslexivecka, Medborgarvecka m.m. 

 

Regionbibliotek Östergötland har också en del verksamhet som riktar sig direkt till 

invånarna, t.ex. den gemensamma bibliotekswebben www.gotabiblitoeken.se, 

novelltävlingen Unga berättare, Östgöta Taltidning och Samhällsinformation till nyanlända 

på modersmål. 

 

 

Mål 2016: 

 Utveckla www.gotabiblioteken.se till en lättillgänglig webb med 

integrerade e-resurser anpassad för alla typer av skärmar (förstudie 

pågår i skrivande stund) 

 Utveckla moduler för kompetensutveckling för personal som arbetar 

på skolbibliotek 

 Alla kommuner med i läslustprojektet Läsvågen år 2. 

 Alla folkbibliotek har handlingsplaner för tillgänglighet 

 Handlingsplan och resurser för att driva frågor med användarfokus 

inom den regionala digitala agendan 

 Utveckla sajten www.nyiostergotland.se  

3. Processperspektivet  
 

Arbetsmetoder: 

http://www.gotabiblitoeken.se/
http://www.gotabiblioteken.se/
http://www.nyiostergotland.se/
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Regionbibliotekets arbetsmetoder är iterativa och bygger på omvärldsbevakning, dialog, 

förankring, samarbete och ett handledande arbetssätt:  

 Omvärldsbevakning, ta fram kunskapsunderlag, delta i nätverk nationellt, regionalt 

och lokalt, ordna seminariedagar och studieresor 

 Dialog med experter, beslutsfattare och medarbetare för att ta fram behov av 

utveckling av verksamhet och kompetens 

 Förankra, planera resurser och samarbeta med andra 

 Projektinriktat arbetssätt där utvecklingsledarana har ett handledande 

förhållningssätt och utvecklar i dialog med chefer och medarbetare på biblioteken 

 Internt arbetar regionbiblioteket i team kring litteratur, - läs- och skrivfrämjande, 

tillgänglighet och mångfald, demokrati och delaktighet 

 

Processer:  

Regionbibliotekets processer utgår från de områden som identifierats som viktiga för 

bibliotekens utveckling. Varje process har en ansvarig utvecklingsledare. 

 

 Bibliotekets roll i samhället rör frågor som bibliotekets roll för demokrati och fri 

åsiktsbildning, det livslånga lärandet, MIK – medie- och informationskunnighet, 

men också biblioteket som arena för författare och att stärka litteraturens ställning i 

samhället.  

 

 Bibliotekets tjänster på nätet. Ansvar för Götabibliotekens nuvarande webb och 

webbredaktionen. Huvudansvarig för utveckling av ny webb. Gemensamma 

databaser och e-resurser.  

 

 Tillgänglighet. Bibliotekens fysiska tillgänglighet och tillgängliga anpassade 

medier. Tillgänglig information, det gäller både information i rummet, t.ex. skyltar 

och information på webben. Alla bibliotek ska ha tillgänglighetsplaner. Det finns 

stort behov av kompetensutvecklingen när det gäller kunskap om olika 

funktionshinder och bemötande. Regionbiblioteket ansvarar för tillgänglig 

samhällsinformation.  

 

 Samhällsorientering för nyanlända på modersmål. Genomföra kurser. Samverka 

med samhällsaktörer. Leda kommunala samverkansgrupper. Kompetensutveckling 

för samhällskommunikatörer. Utveckling av verksamhet och innehåll. Delta i 

nationella nätverk.  

 

 Läslust. Verksamhetsutveckling och metodutveckling kring lässtrategier, läslust, 

boksamtal, språkutveckling, skrivande och barns delaktighet. Ansvarig för 

Läsvågen (länsövergripande läslustprojekt) och stöd till projektledaren. Projekt 

tillsammans med andra län: Löpa linan ut – chefsspåret (chefer och uppåt) med 

pilotbibliotek för Östergötlands del, Finspång. Deltar i nationella nätverk kring 

barn, bibliotek och webb. Ansvarar för novelltävlingen Unga berättare.  

 

 Digital delaktighet är en del i det livslånga lärandet. Teknik och nya medier 

utvecklas och förändras snabbt och stora grupper står fortfarande helt utanför e-

samhället. Regionbiblioteket driver utvecklingsprojekt för att öka den digitala 

delaktigheten, och ser ett stort behov av att fortsätta utveckla biblioteken som e-

serviceverkstäder och att främja användarperspektivet i den regionala digitala 

agendan.  

 

 Medier. Ansvarar för Götabibliotekens mediesamarbete, medier och verksamhet på 

de nationella minoritetsspråken och andra språk än svenska. Samordning för finskt 
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förvaltningsområde i Region Östergötland. Utveckling av lokalhistoriska rum och 

bibliotekens samarbete med Kulturarv Östergötland.  

 

 Kvalitet. Kvalitetsdialog tillsammans med KB, Kungliga biblioteket som är 

Sveriges biblioteksmyndighet. Följa upp hur biblioteksplaner utformats och 

används. Arbeta med nyckeltal, indikatorer och taxonomier för samarbete. 

 

 

Mål 2016: 

 

 Alla bibliotek ska ha aktuella biblioteksplaner  

 Alla bibliotek ska ha aktuella handlingsplaner för tillgänglighet 

 Gemensam strategi för digital delaktighet och medie- och 

informationskunnighet för Götabiblioteken 

 Handlingsplan för de nationella minoritetsspråken 

 

 

Prioriterade aktiviteter/handlingsplaner 2016:  

 Genomföra en förstudie om digitala mediebussar 

 Kompetensutveckling för skolbibliotekspersonal 

 Kravspecifikation för ny webb för Götabiblioteken 

 Tillgänglig samhällsinformation  

 Alla kommuner ska fortsätta i projektet Läsvågen år 2 

 

Relevanta indikatorer och mätetal: 

Kungliga biblioteket är statistikmyndighet för svenska bibliotek. Det finns inga relevanta 

mätetal för de regionala biblioteksverksamheterna eftersom de ser så olika ut och är svåra 

att jämföra. Regionbibliotekens verksamhet redovisas till Kulturdatabasen främst när det 

gäller antal utbildningar och antal stödtillfällen. En kvalitativ uppföljning görs kring frågor 

om tillgänglighet, mångfald, minoritetsspråk och barn.  

 

Förväntningar på: 

 Chef: initierar utvecklingsområden, tydliga mål, stöd, bollplank 

 Arbetskamrater: samarbete, egen drivkraft, interaktion, delaktighet, dela med sig 

av kunskap och erfarenheter 

 Arbetsgrupper: engagemang och att ta/få tid att delta i det gemensamma arbetet 

 Nätverk: medlemmarna upplever att det är deras nätverk och är beredda att lägga 

ner arbete i dem och att det leder till utveckling både för medlemmarna och 

verksamheterna 
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4. Medarbetarperspektivet 
 

 

Hur medarbetarnas/arbetskamraternas resurser tillvaratas och utvecklas: 

Samtliga medarbetar på regionbiblioteket ingår i nätverk nationellt, regionalt och lokalt. 

Eftersom regionbibliotekets verksamhet handlar mest om verksamhetsutveckling ställs 

stora krav på medarbetarna och att de är i framkant på sina respektive områden.  

 

Mål 2016: 

Utveckla kompetens inom metoder för att stärka litteraturens ställning, läs- och 

skrivfrämjande, generellt och på andra språk än svenska. 

Utveckla kompetens för tillgänglighet och bemötande. 

Utveckla kompetens kring ny teknik och nya medier. 

Utveckla utvärderingskompetens. 

 

Prioriterade aktiviteter/handlingsplaner 2016:  

Alla ska lägga sina kompetensutvecklingsplaner i Kompetensportalen 

Alla ska göra handlingsplaner för sina processer och processa dem tillsammans med hela 

arbetsgruppen, så att de är relevanta för att utveckla biblioteksverksamheterna och gör 

nytta för länets invånare. 

 

Förväntningar på medarbetare: 

 Att man stödjer varandra och utvecklar verksamheten tillsammans 

 Kontinuerlig omvärldsbevakning på sitt område och att delge det till gruppen 

 Ständig dialog med biblioteken i länet 

 Aktiv, engagerad och bidrar med sin kompetens på gemensamma möten 
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5. Ekonomiperspektivet 
 

 

Kontroll och skötsel av ekonomin: 

Regionbiblioteket inklusive Samhällsorientering för nyanlända ska ha en budget i balans 

och använda resurserna där de gör mest nytta. För särskilda områden som behöver 

utvecklas och kräver extra resurser, undersöka möjligheter att söka projektmedel och 

samordna resurser tillsammans med biblioteken. 

 

Vilka resurser har processen idag i form av arbetstid, resurser i team, arbetsgrupper 

och nätverk:  

Regionbiblioteket har verksamhetsutvecklare för de prioriterade processerna. Därutöver 

finns många nätverk och arbetsgrupper med hög kompetens från kommunbiblioteken och 

andra regionala bibliotek i landet. När behov uppstår skapas arbetsgrupper för att lösa 

problem eller driva utveckling.  

 

De arbetsgrupper och nätverk som drivs av regionbiblioteket ska ta fram PM där det 

beskrivs syfte, uppdrag, vilka som deltar, hur beslut fattas och hur arbetet följs upp.  

 

 

Mål 2016: (mesta nytta för resurserna) 

Alla grupper ska ha aktuella PM. 

All personal ska känna till hur man följer upp den egna ekonomin. 

 

Prioriterade aktiviteter/handlingsplaner 2016:  

Kompetensutveckling i hur man använder Region Östergötlands system för uppföljning. 

 

 


