
 

 

Anteckningar från möte med Styrgrupp för projektet Barn, unga, bibliotek. 

Futurum.kom 2012-02-20 

Bildande av styrgrupp 

I utsedd styrgrupp för projektet Barn, unga, bibliotek.Futurum.kom ingår Christer Bergqvist, 

Regionbibliotek Kalmar, Kristina Hedberg, Länsbibliotek Sydost, Annette Ekström, bibliotekschef i 

Älmhult, Eva Wernersson, bibliotekschef i Karlskrona, Malin Wadin, barnbibliotekarie i Nybro, Maria 

Tunek, barnbibliotekarie i Vimmerby samt Pia Malmberg-Kronvall/Magnus Åberg, Regionbibliotek 

Kalmar och Therese Emilsson, Länsbibliotek Sydost. 

Till ordförande utses Christer Bergqvist. Till projektledare utses Magnus Åberg, som ersätter Pia 

Malmberg-Kronvall (som kommer att vara tjänstledig under 2013) och till biträndande projektledare 

utses Therese Emilsson. 

Närvarande är alla utom Magnus Åberg, som tillträder sitt vikariat under senare delen av mars. 

 

Intro, impro-, pro & och inte ptro 

Inledningsvis får alla närvarande fundera på de förhoppningar som finns med projektet och att delta i 

styrgruppen och vilka farhågor och svårigheter det kan finnas. Resultatet diskuteras. Och det visar på 

stor enighet i gruppen. En sammanställning finns i slutet av anteckningarna. 

 

Bakgrund, projektplan /kommunikationsplan, Budget 

Pia går genom bakgrunden för projektet och hur det hittills utvecklat sig. Barn, unga, bibliotek. 

Futurum.kom är ett gemensamt projekt för Kalmar län, Blekinge och Kronoberg. Projektägare är 

Regionbibliotek Kalmar. Projektet smygstartade hösten 2011 och beräknas pågå t o m 2014. 

Projektplanen för 2012-2014 innebär: 

- 2012: Breddseminarier kring barn och unga, med uppdrag på hemmaplan 

- 2013: Spetskompetens barnbibliotekspersonal, uppdrag på hemmaplan, Mäta och väga-

statistik, metodinventering och utveckling, litteracitet, andra konstformer, bemötande etc. 

- 2014: Bibliotekens fysiska och digitala miljöer 

 

En utvärdering från seminariet kring barnbibliotekarierollen delas ut. 

Budget för projektet delas ut.  



Till anteckningarna bifogas visningsbilder om projektets bakgrund samt budget. 

 

Därför uppdrag på hemmaplan 

Pia informerar om de uppdrag på hemmaplan som delats ut i samband och med anledning av förra 

årets breddseminarier. Statistikenkäten Mäta & Väga är ute nu. 

Syftet med uppdrag är att kunna konkretisera den fakta och de diskussioner som genomfört vid de 

gemensamma sammankomsterna, att kunna arbeta med frågorna och verkställa på hemmaplan.  

 

Projektorganisation samt Styrgruppens roll och arbete 

Frågor kring ägardirektiv och organisation, rollfördelning mellan projektägare och styrgrupp och 

projektledare och hur styrgruppen ska arbeta med strategisk påverkan, tas upp vid kommande möte.  

Information om styrgruppens arbete kommer att läggas ut på projektets blogg. 

Förslag till rollfördelning bifogas anteckningarna. 

 

Kommande möten 

Följande mötestider bokas in: 

15/3 kl 14.00 E-möte via Adobe Connect (Christer bjuder in) 

18/4 kl 14.00 E-möte via Adobe Connect (Christer bjuder in) 

3/6 kl 13.00 Fysiskt möte på Växjö stadsbibliotek (Therese bokar lokal) 

 

Vid anteckningarna 

Therese Emilsson 

Bitr. projektledare 

 

 

 

 

 



Sammanställning av inledande funderingar kring projektet – förhoppningar, 

svårigheter och möjligheter 

 

Varför är detta ett prioriterat projekt? 

Från ord till handling. 

Barnen är här och nu och framtiden. Inget är viktigare just nu! Fånga upp!  

Barn och unga är prioriterade målgrupper i såväl statliga, regionala och kommunala styrdokument 

och planer, Barnkonvention m m.  

Att kunna lyfta bibliotekens roll för barn och ungas läsning.  

 

Vilka förhoppningar har du kring detta projekt? 

Ökad lust och kunskap för all personal på biblioteken, när det gäller att göra biblioteken attraktiva för 

barn och unga. 

Att det ökar kompetensen hos alla och att det blir fler projekt som stödjer/samordnar med detta som 

tex läsfrämjande, barnwebb etc, och att frågorna lyfts fram. 

Att projektet kan hjälpa till med skapandet av roligare barn- och ungaavdelningar. 

Roligare bibliotek för barn och unga. Ökad lust, kunskap, stöd i personalens dagliga arbete och 

generera ny kunskap. 

Att det blir ett synligt resultat som genomsyrar kommunernas verksamheter. 

Att verksamheten för barn och unga prioriteras upp. 

Att vi gemensamt kan uppdatera oss, samarbete, bygtga upp kunskaper som vi sen kan förmedla 

vidare. 

Stora förhoppningar. Synliggörande. Ansvarstagande. Djärvhet. Framtid. 

 

Vinster att ha det som ett 3-länsprojekt 

Mer pengar. 

Att hitta olika samarbetskonstellationer och ett ökat kontaktnät/nätverk 

Genomslagskraft. 

Ökad kunskapsmassa och fler personer med överblick. 

Att kunna stötta varandra. 



Det finns en vana att arbete övergripande över länsgränserna som t ex projektet Låna dig Rik 

 

Svårigheter med att driva det som ett 3-länsprojekt 

Många kommuner med olika förutsättningar och därmed svårt att hinna en nivå som passar de flesta.  

Alla bibliotek är inte på samma bana samtidigt. Alla har sin agenda, även om vilja finns. 

De geografiska avstånden som innebär långa resor för många. 

Många kockar i soppan. 

Att få med alla och delaktighet hela vägen.  

 

Andra hinder…du ser för detta projekt – och dess strategier 

Blir det något resultat? Når vi önskade effekter? Vad händer efter 3 år? Blir det tungrott? 

Hur prioriterat är det i längden? När bleknar nyhetens behag? 

Nackdelar att projektet löper över så lång tid och därmed ”glöms bort” lite 

Hitta nivåer som passar. 

Pengar/resurser7tid 

Dålig koll på straterier. 

Se till att Barn och ungdomsförvaltningarna finns med i biblioteksplanerna och att detta måste följas 

upp. 

Att hitta andra plattformar som t ex de digitala. 

Chefsgruppen är en nyckelgrupp.  

Barn jobbar vi med, men de unga? Och måste vi ha ett ”världssamvete”? 

 

Hur många procent är ”särskilt prioriterat” sett utifrån din position och horisont 

40 – 100% 

Finns en större prioritering på filialerna än på stadsbiblioteket. 

 

 


