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Sammanfattning
Bibliotek ska vara tillgängligt för alla människor
i Sörmland. Alla har rätt till information och
läsning, och alla ska ha jämlika möjligheter att
delta i samhället. Barn och unga, personer
med funktionsnedsättning, personer med
andra modersmål än svenska och nationella
minoriteter ska enligt bibliotekslagen särskilt
prioriteras av biblioteken. Mänskliga rättigheter,
icke-diskriminering och hållbar utveckling är
grundläggande perspektiv som ska genomsyra
Region Sörmlands alla verksamheter och
biblioteksfunktioner.

Biblioteksfunktionerna inom Region Sörmland
har tillsammans prioriterat fem gemensamma
utvecklingsområden:

Region Sörmlands biblioteksplan 2019-2022 är
beslutad av regionfullmäktige.

Planen följs löpande upp av respektive verksamhet
som ingår. Under 2021 gör Region Sörmland en
gemensam uppföljning av planen i sin helhet.

Utgångspunkten för biblioteksplanen är att ökad
samverkan mellan olika verksamheter främjar
människors likvärdiga tillgång till bibliotek och
information i hela Sörmland. Olika biblioteksfunktioner möter människor i olika situationer i livet. I
Region Sörmland finns bibliotek dels inom Kultur
och Utbildning, dels inom Hälso- och sjukvården:
••
••
••
••
••
••

Biblioteksutveckling Sörmlands regionala
biblioteksverksamhet
Sörmlands museums arkiv och bibliotek
Eskilstuna folkhögskolas bibliotek
Åsa folkhögskolas bibliotek
Öknaskolans bibliotek
Sjukhusbiblioteken i Sörmland

Biblioteksplanen är ett verktyg för Region
Sörmland att stärka det demokratiska samhällets
utveckling och möjliggöra samordning av resurser.
Det är också ett strategiskt styrdokument för
en långsiktig utveckling av Region Sörmlands
olika biblioteksfunktioner. Planen beskriver
uppdrag och utvecklingsområden för var och
en av verksamheterna, riktningen för samverkan
och hur Region Sörmland kan bidra till stärkt
biblioteksverksamhet i hela Sörmland.
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1.
2.
3.
4.
5.

Kompetensutveckling inom MIK, medie- och
informationskunnighet.
Läsfrämjande arbete kopplat till hälsa och
tillgänglighet.
Stärkt samarbete mellan biblioteksfunktioner
som ligger geografiskt nära.
Stärkt mediesamverkan.
Ökad tillgång till bibliotekariekompetens.

Förord
Biblioteken i Sörmland verkar för det demokratiska samhällets utveckling
genom att sätta människan i centrum. Tillsammans arbetar biblioteken
med det livslånga lärandet utifrån människors olika livssituationer.
Genom folkbildning, fortbildning och utbildning bidrar biblioteken på
en rad olika sätt till att nå Region Sörmlands vision Den öppna regionen –
för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region.
Tillsammans främjar biblioteken en region där människor har god
tillgång till information, litteratur och berättelser. Biblioteken bidrar till
ett Sörmland där människor läser, uttrycker sina åsikter och omsätter
forskning och kunskap till handling. Biblioteken ger också människor
möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande i en informationsintensiv
och digital verklighet. Biblioteken ger människor i Sörmland verktyg för
att förstå vår historia och nutid och styrka att aktivt delta i att forma en
hållbar framtid.
Biblioteken är också såväl demokratiska som angelägna mötesplatser
för människor, tankar och reflektioner. I varierande utsträckning och
form får människorna i Sörmland möta varandra, livsfrågor, nyheter,
kunskaper, information och ord. Både det som man önskar möta och
det oväntade mötet, den bekväma sanningen och den obekväma, både
frågor och svar.
Regionens biblioteksverksamheter är i sin utformning olika och med
olika karaktär. Inte desto mindre är de angelägna funktioner, med en
samhällelig och viktig betydelse. En väl fungerande biblioteksverksamhet
är ett samhällsuppdrag att ta på allvar, att forma efter sitt uppdrag och
att fortsätta att utveckla i samhällets och människans tjänst.

Åsa Kratz
Ordförande i nämnden
för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet
Region Sörmland

Jan Grönlund
Regiondirektör
Region Sörmland
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Varför biblioteksplan?
Alla människor ska ha tillgång till bibliotek och till
landets samlade biblioteksresurser. För att åstadkomma detta behöver alla offentligt finansierade
bibliotek samverka. I Region Sörmland finns olika
biblioteksfunktioner som möter människor i olika
situationer i livet. Genom biblioteksplanen berättar
Region Sörmland om hur samverkan ser ut idag och
hur samverkan kan stärkas framöver.
Region Sörmland bedriver sjukhusbibliotek, regional
biblioteksverksamhet, bibliotek inom två folkhög
skolor, ett gymnasiebibliotek och bibliotek inom
museiverksamhet. Det är dessa biblioteksverksam
heter som den regionala biblioteksplanen är
styrdokument för.

För det demokratiska samhällets
utveckling - ändamålsparagrafen i
bibliotekslagen 2013:801
2 § 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.

Kommuner och landsting måste
enligt lag ha en biblioteksplan
Bibliotekslagen säger att alla kommuner och lands
ting ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för
all sin biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen är
ett verktyg för Region Sörmland att stärka det
demokratiska samhällets utveckling och möjliggöra
samordning av resurser. Planen är också ett strateg
iskt dokument för en långsiktig utveckling av Region
Sörmlands olika biblioteksfunktioner.

Biblioteksplanen anger:
••
••
••

Inriktning och omfattning av biblioteksfunktioner
som finns inom Region Sörmland.
Riktningen för samverkan mellan olika biblioteksfunktioner inom Region Sörmland, och hur
samverkan ska öka under perioden 2019-2022.
Hur Region Sörmland kan bidra till stärkt
biblioteksverksamhet i hela Sörmland.

Biblioteksplanen finns för att människor ska
ha möjlighet att påverka och bedöma om det
offentligas medel till biblioteken används på ett
effektivt sätt i Region Sörmland. Chefer och pers
onal inom regionens verksamheter såväl som
politiker och människor som bor, vistas och verkar
i Sörmland ska kunna läsa och förstå planen.

Bibliotek i Sörmland
I Region Sörmland finns bibliotek inom verksamhets
områdena Kultur och Utbildning samt Hälso- och
Sjukvård. Biblioteken vid Eskilstuna folkhögskola, Åsa
folkhögskola och Ökna naturbruksgymnasium är delar
av skolornas pedagogiska verksamheter samt stöd
för elevernas läs- och språkutveckling. Biblioteket vid
Sörmlands museum och arkiv är ett museibibliotek
inriktat på museets verksamhetsområden.
Biblioteksutveckling Sörmland är den regionala
biblioteksverksamheten som har i uppdrag att
främja de sörmländska folkbibliotekens samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet samt arbeta läsoch litteraturfrämjande. Sjukhusbiblioteken har fokus
på informationsbehovet hos sjukhusets personal,
studerande inom ämnen relaterade till hälso- och
sjukvård, patienter och deras närstående.
Biblioteken i Sörmland är en del av en nationell
biblioteksinfrastruktur. Utöver bibliotek inom Region
Sörmland finns också folkbibliotek i varje kommun,
skolbibliotek inom kommunal och fristående grundoch gymnasieskola samt det statliga Mälardalens
högskolebibliotek med verksamhet i Eskilstuna och
Västerås.
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Region Sörmland

Planen är beslutad av regionfullmäktige

1 januari 2019 ombildades Landstinget Sörmland till
att bli Region Sörmland. I samband med detta bytte
Länsbibliotek Sörmland namn till Biblioteksutveckling
Sörmland.

Biblioteksplanen avser perioden 2019-2022.
Biblioteksplanen är framtagen av Biblioteksutveckling
Sörmland i samarbete med övriga verksamheter
som har biblioteksfunktioner inom Region Sörmland.
Region Sörmland har ansvaret för att genomföra och
följa upp biblioteksplanen.

Region Sörmlands största ansvarsområden är hälsooch sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och
regional utveckling.

Demografiska utmaningar
och andra omvärldsfaktorer
Sörmland består av nio kommuner. Det bor cirka
300 000 människor på en yta som är drygt 6 000
kvadratkilometer. Eskilstuna, Oxelösund och Trosa
kommun liksom Region Sörmland är finska
förvaltningsområden.
I den politiskt antagna Sörmlandsstrategin beskrivs
förutsättningar för Sörmland. Bland dessa finns att
Sörmland idag är den region som har högst andel
av befolkningen som saknar gymnasieutbildning
och hör till de tre regioner som har lägst andel av
befolkningen med eftergymnasial utbildning. När
det gäller folkhälsan är andelen som upplever att de
mår bra eller mycket bra lägre i Sörmland än i många
andra län.
Några av de omvärldsfaktorer som identifierats
och lyfts fram i Sörmlandsstrategin som betydelse
fulla för Sörmland framöver är bland annat att färre
människor får försörja fler, klimatförändringar,
digitaliseringen och ökade krav på tillgänglig service.
Under biblioteksplanens framtagande pågår
flera processer i omvärlden som kommer att ha
betydelse för regionens olika verksamheter och
biblioteksfunktioner. Bland dessa kan nämnas att
landstinget har omvandlats till region, en nationell
biblioteksstrategi har lanserats och regeringen
har beslutat att göra FN:s konvention om barnets
rättigheter till lag.
8

Ansvaret för att driva processen att utarbeta en ny
biblioteksplan fick Biblioteksutveckling Sörmland
i början av 2018 på delegation från verksamhets
områdeschefen för Kultur & Utbildning. Under
våren 2018 genomförde Biblioteksutveckling
Sörmland workshops med personal och chefer på
de kommunala folkbiblioteken och Region Sörmlands
olika biblioteksfunktioner. Syftet var att synliggöra
de olika biblioteksfunktionernas användare och
deras behov, men också att främja samtalet om
bibliotekens roll och möjligheter i Sörmland. Även de
kommundialoger som Region Sörmland genomförde
i samband med framtagande av Regions Sörmlands
nya kulturplan för perioden 2019-2022 har använts
som underlag till biblioteksplanen.
Under vintern 2018-2019 har biblioteksplanen varit
på remiss. Biblioteksutveckling Sörmland har skrivit
fram en ny version av planen utifrån remissvaren.
Ledningsgruppen inom Kultur & Utbildning har
processat biblioteksplanen. Biblioteksplanen har
behandlats av Nämnden för kultur, utbildning
och friluftsverksamhet, Regionstyrelsen som
ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor för samt
Regionfullmäktige.
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Källkritik, läsfrämjande
och hållbar utveckling
För att var och en av oss ska uppfatta biblioteken
som en gemensam resurs oavsett var vi bor eller
vistas behöver olika bibliotekstyper samverka.
Biblioteksplanen utgår från att ökad samverkan
främjar alla människors likvärdiga tillgång till
bibliotek, läsning och information i hela Sörmland.
Med likvärdighet menas att du oavsett social
bakgrund, ekonomiska förutsättningar och var du
bor ska uppleva att du har jämlika möjligheter att
delta i samhället och jämlik tillgång till bibliotek.

Samverkan är resultatet av
samarbete och samordning
Samarbete gör olika aktörer tillsammans i det praktiska arbetet och genom mellanmänskliga relationer.
Samordning är strukturen som möjliggör samarbetet.
Samarbete och samordning bygger på att det pågår
samtal mellan berörda och samsyn om vad som
behöver göras.

Biblioteksfunktionerna inom Region Sörmland vill
bygga hållbara samarbeten och har tillsammans
identifierat och prioriterat fem gemensamma
utvecklingsområden:
1.

2.
3.

4.
5.
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Kompetensutveckla personal och deltagare
(som elever vid folkhögskolorna benämns) inom
medie- och informationskunnighet (MIK) med
fokus på ett källkritiskt förhållningssätt.
Arbeta läsfrämjande kopplat till folkhälsa/hälsa
och tillgänglighet.
Stärka samarbetet mellan biblioteksfunktioner
som ligger i samma kommun eller på annat sätt
geografiskt nära.
Stärka mediesamverkan inklusive arbetet i de
svenska bibliotekens gemensamma katalog Libris.
Öka tillgången till bibliotekariekompetens till de
biblioteksfunktioner som saknar eller efterfrågar
detta.

Grundläggande perspektiv som
genomsyrar Region Sörmland
Region Sörmlands vision Den öppna regionen
grundar sig i människors lika värde. Människor har
lika rättigheter och ska också bemötas utifrån
sina specifika förutsättningar. Region Sörmland
välkomnar mångfald och är öppet för alla utan
åtskillnad. År 2025 ska Sörmland också vara
Sveriges friskaste län.
Även om biblioteksfunktionerna i Region Sörmland
har olika uppdrag, målgrupper och arbetssätt
genomsyras Region Sörmlands alla verksamheter
av ett antal grundläggande perspektiv. All verksam
het ska vara präglad av ickediskriminering, norm
medvetenhet och inkludering. Region Sörmlands
arbete ska också utgå från ett rättighetsbaserat
förhållningssätt, vilket innebär att de mänskliga
rättigheterna ska respekteras, skyddas och främjas.
Region Sörmland ska främja en långsiktigt hållbar
utveckling, och att världen ska uppfylla Agenda
2030 och de 17 globala målen.

Hållbar utveckling och Agenda 2030
Hållbar utveckling har en ekologisk, en social och
en ekonomisk dimension. Dessa tre dimensioner
står i relation till varandra. Den sociala dimensionen
innebär strategier för strävan mot ett gott liv för
alla människor där jämlikhet, mänskliga rättigheter
och hälsa är i fokus. Denna strävan måste ske inom
ramen för naturens resurser, alltså den miljömässiga
dimensionen. Ekonomin ses som ett medel för at
uppnå målen inom de sociala och miljömässiga
dimensionerna.
Agenda 2030 är en resolution tagen av FN:s generalförsamling och som innebär att Sverige tillsammans
med övriga medlemsländer i FN förbundit sig att
arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar värld till år 2030.
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Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och
diskrimineringsgrunderna får ingen diskriminering
eller kränkande behandling förekomma. Region
Sörmland ska arbeta med normkritiska perspektiv för att främja jämlikhet, kulturell och språklig
mångfald och perspektiv såsom hbtq, jämställdhet
och arbete för de nationella minoriteterna inklusive
urfolket samer.

Nationella styrdokument

Biblioteksverksamhet ska också enligt bibliotekslagen
finnas tillgänglig för alla. Barn och unga, personer
med funktionsnedsättning, personer med andra
modersmål än svenska och nationella minoriteter
ska enligt bibliotekslagen särskilt prioriteras.

••

Tillgänglighet handlar om att biblioteksfunktionerna
ska skapa möjligheter för alla, oavsett funktions
variation, att kunna delta i samhället på jämlika
villkor. Tillgänglighet handlar också om att utforma
ett samhälle så att alla människor, oavsett funktionsförmåga, språkkunskap, hudfärg, könsidentitet, klass,
sexualitet, etnicitet, religiös åskådning eller trosuppfattning, har möjlighet att delta i olika sammanhang
på ett jämlikt sätt.

Styrdokument
Planen utgår från och relaterar särskilt till följande
internationella riktlinjer, lagar, nationella styr
dokument och regional styrning:

Regionala styrdokument för Region Sörmland
••
••
••
••
••
••
••
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Region Sörmlands vision
Mål och Budget
Kulturplan 2019-2022
Hållbarhetspolicy
Hållbarhetsprogram 2019-2023
Sörmlandsstrategin
Handlingsplaner för tillgänglighet

••
••
••
••
••

Bibliotekslagen (2013:801)
Museilagen (2017:563)
Skollagen (2010:800)
Lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (2009:724)
Ett hållbart digitaliserat Sverige – en
digitaliseringsstrategi
Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande

Internationella styrdokument
••
••
••

Agenda 2030 för hållbar utveckling
FN:s konvention om barnets rättigheter
FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning

Hur följer Region Sörmland
upp biblioteksplanen?
Region Sörmland ansvarar för att löpande följa upp
biblioteksplanen. Region Sörmland bör ta initiativ
för att revidera biblioteksplanen i början av 2021.
Revideringen bör också ske vid behov såsom större
verksamhetsförändringar. Under planperioden
finns till exempel planerade genomlysningar
för sjukhusbiblioteken och Åsa folkhögskolas
biblioteksverksamhet.

Verksamhetsnära uppföljning
av mål och prioriteringar
Chef inom respektive verksamhet med
biblioteksfunktion ansvarar för att bibliotekslagens
bestämmelser uppfylls, att biblioteksplanens mål
och prioriteringar nås samt att verksamhetens del
av planen följs upp.
Varje verksamhet bestämmer på vilket sätt och hur
ofta biblioteksplanens mål och prioriteringar följs
upp. I de verksamheter där biblioteksfunktionen är
en stödfunktion i annan verksamhet bör verksam
heten skriva in biblioteksplanens mål i befintliga
verksamhetsplaner och handlingsplaner.
Ambitionen bör vara att göra målen mätbara och
följa upp dem med ett tydligt användarperspektiv.
Om målen i biblioteksplanen inte är formulerade
som mätbara mål kan de istället göras mätbara i
verksamhetsplanen. Vissa mål kan följas upp genom
att ange nyckeltal eller indikatorer, genomföra en
användarundersökning, göra en observation eller
helt enkelt besvaras av ja, gjort eller nej, inte gjort.

Gemensam uppföljning 2021
Det huvudsakliga syftet med Region Sörmlands
biblioteksplan är att främja samverkan mellan olika
bibliotekstyper. Därför bör den slutliga uppföljning
som Region Sörmland gör av hela planen under
2021 svara på frågor om samverkan mellan de olika
bibliotekstyperna och i regionen.
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Biblioteksutveckling
Sörmland
Bibliotek, läsning och litteratur ska vara tillgängligt
för alla barn, unga och vuxna i Sörmland. Till
sammans med folkbiblioteken och andra aktörer i
Sörmland arbetar Biblioteksutveckling Sörmland för
att fler människor ska vilja och kunna läsa, skriva,
skapa och berätta samt för att stärka människors
medie- och informationskunnighet (MIK).
Biblioteksutveckling Sörmland arbetar med
demokratiutveckling för en levande region där
flerspråkighet är en styrka. Det innebär ett strat
egiskt arbete för människors rätt till språk, berätt
elser och information. Biblioteksutveckling Sörmland
bedriver regional biblioteksverksamhet, läs- och
litteraturfrämjande verksamhet. Verksamheten
styrs genom bibliotekslagen och kultursamverkans
modellen. I biblioteksplanen beskrivs främst den
regionala biblioteksverksamheten. Den läs- och
litteraturfrämjande verksamheten beskrivs
utförligare i den regionala kulturplanen.

Den litteraturfrämjande verksamheten synliggör de
professionella kulturskaparna och stärker förutsättningarna för litteraturen som konstform i regionen.
Inom den litteraturfrämjande verksamheten främjas
människors skrivande och berättande. Genom det
litteraturfrämjande projektet Sörmland berättar ska
fler människors röster och berättelser höras på fler
språk.

Statistik om folkbiblioteken
i Sörmland 2017
••

••
••

••

Den regionala biblioteksverksamheten bidrar till
folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete
och kvalitet genom att inspirera till samverkan,
främja kompetensutveckling och utveckla metoder
för delat lärande. Regional biblioteksverksamhet
har också i uppdrag att tillsammans med Kungliga
biblioteket följa upp de biblioteksplaner som antagits
av kommunerna. Biblioteksutveckling Sörmland
deltar i de sammanhang som Kungliga Biblioteket
format i samarbete med kommuner och regioner för
att följa upp hur antagna biblioteksplaner utformats
och används.
Den läsfrämjande verksamheten fokuserar på att
ta bort hinder för läsning och stärka människors
identiteter som läsare. Forskning visar att läsning
kan göra stor skillnad för hur människor mår.
Genom löpande samverkan med barnhälsovård,
LSS och äldreomsorg, och bibliotek bidrar
Biblioteksutveckling Sörmland till ökad folkhälsa.
Verksamheten förmedlar kunskap om olika
läsfrämjande metoder som stärker människor som
befinner sig i socialt utanförskap eller psykisk ohälsa.

Cirka 30 fysiska biblioteksenheter inklusive
kommundels- och stadsdelsbibliotek, filialer och
mötesplatser. Flera bibliotek är meröppna.
Två bokbussar samt flera digitala bibliotek.
Uppsökande verksamhet gentemot förskola,
LSS och äldreomsorg och på andra platser där
människor vistas.
Cirka 160 personer eller ungefär 140 årsverken
arbetar på folkbiblioteken i Sörmland.

Källa: Kungliga biblioteket

Vilka målgrupper finns
verksamheten till för?
Målgruppen för den regionala biblioteksverksamheten är personal och chefer vid folkbiblioteken i
Sörmlands nio kommuner. Den regionala biblioteksverksamheten ska stödja folkbiblioteken i att uppfylla
bibliotekslagen och de mål som respektive kommun
formulerat i sin kommunala biblioteksplan. Sörmland
har behov av effektiv resursfördelning och kunskapsdelning mellan folkbiblioteken.
Personal och chefer på folkbiblioteken har behov av
stöd i form av omvärldsbevakning och analyser, men
även för att synliggöra hur varje bibliotek bidrar till
övergripande biblioteksutveckling. För den regionala
läs-, skriv- och litteraturfrämjande verksamheten
är målgruppen även barn, unga, vuxna, äldre
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och litterära aktörer som exempelvis författare,
översättare, poeter och förlag i Sörmland.

Vilka resurser har biblioteksfunktionen?
Biblioteksutveckling Sörmland har fem och en
halv fasta tjänster (5,5 årsverken) fördelat på
en verksamhetschef, tre biblioteksutvecklare,
en informatör och en biblioteksassistent. Därtill
finns en tidsbegränsad tjänst (0,65 årsverke) som
biblioteksutvecklare fram till 2021.

riteter. Särskilt prioriterat är att satsa på aktiviteter
som utvecklar biblioteksverksamhet för dubbelt
prioriterade grupper, som till exempel flerspråkiga
barn.

Prioriteringar för den regionala
biblioteksverksamheten under
2019-2022 är att:
••

Det finns också en tidsbegränsad tjänst (1 årsverke)
som projektledare för Sörmland berättar som pågår
fram till 2020. Inom perioden undersöker Biblioteksutveckling Sörmland förutsättningarna för att inrätta
en ny tjänst som litteraturutvecklare.

••

Biblioteksutveckling Sörmland ser behov av att under
perioden kompetensutveckla sig inom områdena
digitalisering, perspektiven barnrätt, funktionsrätt
och tillgänglighet samt uppföljning av biblioteks
verksamhet.

••

••

••

Delaktighet och strategisk
samverkan är viktiga prioriteringar
Biblioteksutveckling Sörmland har som mål att
tillsammans med folkbiblioteken ge människor
möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter och
aktivt bidra till ett hållbart samhälle. I detta ingår att
skapa fler berättelser om vad biblioteket bidrar med
i samhället idag och imorgon. Verksamheten har
identifierat fyra övergripande fokusområden
••
••
••
••

Mänskliga rättigheter, språk och berättelser
Demokrati och digitalisering
Öppenhet och tillgänglighet
Delat lärande

Biblioteksutveckling Sörmland prioriterar satsningar
som når och skapar delaktighet hos barn och unga,
personer med funktionsnedsättning, personer med
andra modersmål än svenska och nationella mino-
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••
••

Stärka biblioteken som inkluderande och
flerspråkiga arenor.
Inspirera till litteratur- och biblioteksutveckling
som främjar de nationella minoriteternas
inklusive urfolket samernas språk och kultur.
Kompetensutveckla bibliotekspersonal i medieoch informationskunnighet (MIK) och
digitaliseringens möjligheter.
Främja mediestrategiskt arbete och utöka folkbibliotekens samarbete för att möjliggöra jämlik
tillgång till kunskap och berättelser.
Främja strategisk samverkan inom områdena
•
små barns språkutveckling.
•
tillgängliga bibliotek och tillgänglig läsning.
•
litteraturen som konstform.
•
digital delaktighet.
•
mäta, värdera och kommunicera
biblioteksverksamhet.
Stärka biblioteken i att implementera FN:s
konvention om barnets rättigheter.
Utveckla former för hur uppföljning av antagna
kommunala biblioteksplaner kan ske mera
systematiskt i Sörmland.

Arbetar för att möjliggöra samarbeten
Biblioteksutveckling Sörmland arbetar för att
möjliggöra samarbete med många olika aktörer
lokalt, regionalt och nationellt. Den regionala
biblioteksverksamhetens viktigaste samarbetsparter
är folkbiblioteken och att stärka samverkan med och
mellan bibliotekens chefer är prioriterat.

Tillsammans med andra regionala biblioteks
verksamheter i landet driver Biblioteksutveckling
Sörmland biblioteksutveckling. Verksamheten
ska också under perioden utveckla samverkan
med andra aktörer som arbetar strategiskt med
utvecklingsfrågor på regional och kommunal nivå.
Viktiga samarbetsparter i regionen är Länsstyrelsen,
Mälardalens högskola, FOU Sörmland, Funktionsrätt
Sörmland, Länsbildningsförbundet Sörmland, Barn
hälsovården Sörmland och övriga verksamheter
inom kultur, utbildning och regional utveckling inom
Region Sörmland. Viktiga samarbetsparter nationellt
är bland annat Kungliga biblioteket, Kulturrådet,
Myndigheten för tillgängliga medier, Sveriges
kommuner och landsting och andra regionala
biblioteksverksamheter.

Hur följer verksamheten upp
biblioteksplanen?
Biblioteksutveckling Sörmland konkretiserar
biblioteksplanens mål och prioriteringar i årliga
handlingsplaner. Handlingsplanerna utgår även från
den regionala kulturplanen. Biblioteksutveckling
Sörmland följer upp biblioteksplanen i årliga
verksamhetsplaner.

Mediesamverkan – främja jämlik
tillgång till information och litteratur
Den regionala biblioteksverksamheten har
tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland antagit
en gemensam strategi för att stärka och utveckla
det mediestrategiska arbetet i regionen. Målen
i strategin handlar om att stärka kompetensen
i det mediestrategiska arbetet lokalt, utarbeta
gemensamma förhållningssätt och på bästa sätt
förverkliga idén om gemensamt mediebestånd i
regionen utifrån sörmlänningarnas behov.
Mediebeståndet är de böcker, databaser och
andra material som biblioteket tillhandahåller
och tillgängliggör.
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Sörmlands museums
arkiv och bibliotek
Sörmlands museums verksamhet ska bidra till att
människor kan påverka samhället och sin livssituation. Sörmlands museum har människan i centrum
och människors deltagande i fokus med historia,
slöjd och konst som verktyg. Museibiblioteket är
delaktig i denna breda kulturarvsverksamhet.
Bibliotekets roll är stödjande och att fungera som
ett referensbibliotek för museet. En god tillgång på
referenslitteratur är en av grundförutsättningarna
för att kunna uppfylla Kultur och Utbildnings vision
om att vidga vyer och väcka engagemang (Sörmlands museums Vision- och uppdragsdokument).

Ny museilag – främja kunskap,
kulturupplevelser och fri åsiktsbildning
Från och med 1 augusti 2017 trädde Museilagen
(20017:563) som reglerar offentligstyrda museer i
kraft. Där fastställs att ”ett museum ska utifrån sitt
ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och
fri åsiktsbildning”.

Vilka målgrupper finns
verksamheten till för?
Museibibliotekets primära målgrupp är de som
arbetar på museet och därefter forskare, studenter
och allmänhet. Biblioteket ska hjälpa museet att
uppfylla sina mål, understödja museiorganisationen
och göra dess arbete mera effektivt. Biblioteket ska
stödja museipersonal vid förberedelser inför nya utställningar, men även vid utveckling av program och
forskning. Biblioteksfunktionen riktar sig även till de
enligt bibliotekslagen prioriterade grupperna med
hjälp av pedagogisk handledning. Detta inkluderar
skolklasser och andra studiebesök som får visningar
av biblioteket.
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Vilka resurser har biblioteksfunktionen?
En person med arkivariekompetens fungerar både
som arkivarie och bibliotekarie med ansvar för
anskaffning av material, katalogisering och andra
förekommande uppgifter vid ett museibibliotek.
Vid bibliotekets öppethållande för allmänhet och
forskare finns två anställda. Biblioteket tillhandahåller
datorplatser med åtkomst till flera olika databaser
och har en stor referenssamling av lokalhistorisk
litteratur. Utlån till andra bibliotek förekommer.
Referensbiblioteket omfattar cirka 40 000 volymer
inom de flesta ämnesområden, men med tonvikt på
historia, arkeologi, arkitektur, konsthistoria, etnologi,
hantverksteknik och ämnesområden som berör
Sörmlands län. Det finns ett stort antal småskrifter
och särtryck, och en hel del vardagstryck. I biblio
tekets samlingar finns även årsskrifter från Sveriges
statliga kulturhistoriska institutioner och från Nord
ens olika akademier såsom Åbo Akademi. I nära
anslutning till biblioteket ligger också arkivet med
digert innehåll av människors berättelser och ett
omfattande bildarkiv.
Vid evenemang hålls föredrag och andra programpunkter i biblioteks/studierummet som är utrustat
med teknik för ljud och bild, inklusive teleslinga.

Tillgängliggörande av
kunskap är en viktig prioritering
Museibiblioteket tillgodoser behovet av kvalificerad
informationsförsörjning i en tid av ökad digitalisering,
samtidigt som befintliga boksamlingar vårdas. Biblio
tekets historiska samlingar förmedlar kunskap om
olika tiders värderingar och samhällsutveckling.
Verksamhetens utmaningar är att möta större
användargrupper och nya användarkrav. De behov
av kompetensutveckling som finns och som
kommer genomföras under perioden är att
fortsätta beståndregistrera i nationella biblioteks
databasen Libris.

Prioriteringar för museibiblioteket
under 2019-2022 är:
••
••

••

••

Det pågående arbetet med att bestånds
registrera referensbiblioteket i Libris.
Fortsätta arbetet med digitalisering och
tillgängliggörande av samlingarna för olika
målgrupper med fokus på jämställdhet,
jämlikhet och mångfald.
Öka pedagogiska och andra förmedlingsinsatser
för att nå nya grupper, särskilt barn och unga i
grund- och gymnasieskolor.
Stärka bibliotekets roll som undervisningsresurs
och kunskapskälla.

Samarbetar med
hembygdsrörelsen och föreningar
Museibiblioteket ger biblioteksservice och fjärr
låneservice till allmänhet, forskare, hembygds
rörelsen, släktforskarföreningar och andra
föreningar med historiskt eller kulturhistoriskt
intresse. Museibiblioteket samarbetar kring
program och evenemang med hembygdsrörelsen,
släktforskarföreningar och andra föreningar med
historiskt, kulturhistoriskt intresse. Som exempel
kan Bokens dag, Arkivens dag och släktforskardagar
nämnas.
För museets del skulle ett djupare samarbete
kunna vara att få låna eller hyra en bibliotekarie för
att få bättre och funktionell tillgänglighet, för att
möta olika målgrupper och deras behov samt för
katalogisering med mera.

Hur följer verksamheten
upp biblioteksplanen?
Sörmlands museum följer upp biblioteksplanen i
årliga verksamhetsplaner.
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Eskilstuna
folkhögskolas bibliotek
Grunden för Eskilstunas folkhögskolas verksamhet är
att arbeta med folkbildning och demokrati. Läsning
är ett viktigt verktyg för att människor ska kunna
vara delaktiga i ett demokratiskt samhälle. Därför vill
Eskilstuna folkhögskola öka läslusten och intresset
för läsning för både deltagare och de som arbetar på skolan. Genom att skapa förutsättningar för
läsning och läslust ökar Eskilstuna folkhögskola även
människors möjlighet att påverka sin livssituation
och delta i samhällsutvecklingen.

på Allmän kurs har läsning på schemat så har
skolan även köpt in klassuppsättningar av böcker
för gemensamma läsupplevelser. Biblioteket har
också abonnemang på olika digitala tjänster såsom
Inläsningstjänst och Readly. För att stimulera till läs
ning och läslust finns det alltid en fylld bokhylla på
skolan där det står ”Varsågod, ta en bok!”.

I undervisningen träffas och läser deltagarna och
lärare tillsammans klassvis, i mindre grupper och även
individuellt. Klasserna läser både långa och korta
texter med efterföljande samtal och analys i bokcirklar. Klasserna diskuterar de stora livsfrågorna och
utvecklar språket på olika plan. Samtidigt som vi lär av
varandra så blir själva mötet med varandra en erfarenhet av stort värde för hur var och en kan bemöta
samhället och framtiden.

På skolan studerar deltagare med olika behov.
Behoven varierar från vana läsare som läser
mycket till ovana läsare som aldrig har läst en bok.
I samarbete med specialpedagog på skolan köper
skolbiblioteket in ljudböcker för de deltagare som
har behov av läs- och skrivstöd. För deltagare med
andra modersmål än svenska har skolan utökat ut
budet av lättläst skön- och faktalitteratur. I sam
arbete med språklärarna tar biblioteksansvarig fram
litteratur som är aktuell och intressant för mål
grupperna och som även passar ålderskategorierna
(unga vuxna till vuxna) som representeras på skolan.

På Eskilstuna folkhögskola har biblioteket blivit större
både när det gäller lokaler och utbud. Biblioteket
fyller på med skönlitteratur och faktaböcker inom
olika ämnesområden. Biblioteket satsar speciellt på
medier för läsovana deltagarna, och har under det
sista året medvetet ökat inköpen av lättlästa böcker
och ljudböcker. Dessutom har Eskilstuna folkhögskola
ökat tillgängligheten till digitala texter och ljudböcker
genom att ge deltagarna varsin surfplatta. Det är
viktigt för Eskilstuna folkhögskola att tillmötesgå
allas behov genom att erbjuda ett varierat utbud.
Eftersom folkhögskolan har personal och deltagare
med olika bakgrund och intressen, försöker
biblioteket i första hand att tillmötesgå de önskemål
som finns.

Vilka resurser har biblioteksfunktionen?
På Eskilstuna folkhögskola finns idag en biblioteks
ansvarig pedagog som arbetar ett par timmar i
veckan. I biblioteket finns skönlitteratur, faktaböcker
och ett utbud av de största dagstidningarna samt
ett tiotal tidskrifter. Då många av skolans klasser

Vilka målgrupper finns
verksamheten till för?

Källkritik och ordets påverkan
är viktiga prioriteringar
I Eskilstuna folkhögskolas verksamhetsplan för
2018 finns flera beröringspunkter och kopplingar
till biblioteksverksamheten. Under medborgarpers
pektivet finns bland annat följande åtaganden:
••

••

••

Verksamhetens folkbildande arbete stärker och
utvecklar demokratin genom att ge människor
möjlighet att påverka sin livssituation och möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen.
Verksamhetens dialogbaserade arbetssätt
skapar och främjar öppna och respektfulla
möten mellan människor med olika bakgrunder,
erfarenheter, världsbilder och kulturer.
Verksamheten erbjuder deltagarna möjlighet att
fritt och frivilligt utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina förutsättningar, intressen och
behov.
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••

Verksamheten erbjuder olika lärformer för att
öka delaktigheten, nå studerande med olika
behov och förbättra både den fysiska och
digitala delaktigheten.

En stor utmaning för Eskilstuna folkhögskola är att
skapa medvetenhet om det skrivna ordets påverkan
och makt. För att få den förståelsen läser och jämför
deltagarna olika sorters texter samt diskuterar innehåll, budskap och bakgrund. Att se och jämföra olika
källors trovärdighet blir ett led i det målet.

Prioriteringar för Eskilstuna
folkhögskolas bibliotek under
2019-2022 är:
••
••

Öka förståelsen för det skrivna ordets
påverkan och makt.
Stärka arbetet med källkritik och medieoch informationskunnighet.

Samarbetar med biblioteken i Eskilstuna
Eskilstuna folkhögskola ligger på gångavstånd från
Eskilstuna stadsbibliotek och Mälardalens högskolas
bibliotek. Både de som arbetar på skolan och del
tagare utnyttjar dessa resurser genom att delta
i föreläsningar, bokkaféer, bokprat, utställningar
och annat som anordnas på biblioteken. På Allmän
kurs brukar deltagarna få en rundvandring på
stadsbiblioteket varje läsår där en bibliotekarie
berättar om stadsbiblioteket, dess verksamhet och
resurser. Folkhögskolan har ibland utställningar och
informationsbord på stadsbiblioteket. Folkhögskolan
bjuder även in föreläsare och bibliotekarier till
skolan.
Varje år anordnar skolan bokbytar-dagar i sam
arbete med ReTuna och skolans kurs Recycle
Design - återbruk. Skolan informerar deltagarna
om Eskilstunas kommuns olika aktiviteter under
läsloven på hösten och våren. Det blir en hel vecka
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av lustfyllt berättande, och skolan lyfter fram att en
blogg kan vara en lika bra väg in i läsningen som en
bok. Både en hiphop-text och en vers av Hellsing
kan visa på språkets möjligheter. På samma sätt
kan seriestrippen likväl som historierna om Pippi
Långstrump öppna dörren till berättandet.

Hur följer verksamheten
upp biblioteksplanen?
Biblioteksansvarig och rektor på Eskilstuna folkhögskola utvärderar och följer upp biblioteksplanen en
gång per läsår i augusti månad.

Åsa folkhögskolas
bibliotek
Historiskt har biblioteken varit en direkt förut
sättning för spridning av kunskap och bildning till
landets befolkning, och inom folkhögskolevärlden
har biblioteken alltid värderats mycket högt.
Så också på Åsa folkhögskola som fram till 2012 hade
ett stort bibliotek placerat mitt i skolan. I samband
med ekonomiska problem som innebar att skolan
tvingades lämna sina lokaler inne i Katrineholm 2012
och flytta ut hela verksamheten till huvudskolan i
Sköldinge så var skolledningen tvungen att ta beslutet
om att minska ned bibliotekets omfång och i stället
använda stora delar av bibliotekslokalen till arbetsyta
för pedagogisk personal.
Efter denna av yttre faktorer framtvingade förändring
finns nu endast utrymme för att exponera en mindre
del av skolans totala bokbestånd, och skolan har
då valt att erbjuda deltagare, gäster och personal
ett mindre men aktuellt utbud av litteratur på flera
platser i skolbyggnaderna. De böcker som idag finns
utställda i skolan är anpassade utifrån de kurser som
har sina hemklassrum i närheten. Utanför de lokaler
som används av Allmän kurs – svenska som andra
språk finns till exempel ett större utbud av lättlästa
böcker på svenska. I danshuset har skapats ett rum
med böcker, film och annat material som utgår från
hip hop-kulturen och dansens fysiska utmaningar och
så vidare.
Framväxten av det moderna informationssamhället
har på många vis förändrat bibliotekens roll.
Informationssökning sker numera nästan helt via
internetanslutna enheter och för många deltagare
är böcker, tidskrifter och tidningar något som man
uteslutande läser via smartphone, surfplatta eller
dator. Denna utveckling är främst positiv. Fakta
uppgifter av alla de slag är lättare än någonsin att
finna, kontrollera och bearbeta. Via ljudböcker och
e-böcker nås nya grupper av läsare. Med hjälp av
modern teknik kan spridningen av bild och litteratur
underlättas och tillgängligheten ökas enormt. För
att underlätta för skolans deltagare, och därmed
demokratisera informationstillgången, får samtliga

deltagare på skolans Allmän kurs under studietiden
tillgång till en bärbar dator.
Trots denna utveckling har läsandet bland många
av deltagarna under senare år minskat påtagligt.
Det är därför av yttersta vikt att Åsa folkhögskolas
verksamheter fortsätter värna läsandet och arbetar
aktivt för att sprida läsning till såväl deltagare som
gäster. Via läsandet och litteraturen skapas möjlig
heter för språkutveckling, erfarenhetsöverföring
och utvidgning av de egna tankarna. För språksvaga
deltagare spelar läsning/avkodning en avgörande roll
för möjligheten att komma vidare i språkutvecklingen,
och utifrån litteraturen öppnas nya möjligheter till
samtal och diskussion.

Vilka målgrupper finns
verksamheten till för?
Folkhögskolans bibliotek och läsfrämjande arbete
har som primära målgrupp skolans deltagare. Det är
en heterogen grupp, men alla är över 18 år. I skolans
statliga uppdrag ingår läsfrämjande. Bland deltagarna
finns både många personer med svenska som moder
smål som är ovana läsare och många deltagare med
annat modersmål. Det är deltagare som behöver
stimulans via lättlästa böcker och ljudböcker, men
som också behöver kunskap om, och vana av, att
använda biblioteken. Stödbehovet på grund av olika
typer av funktionsnedsättningar är också stort på
skolan, och personalen arbetar aktivt och nära för
att hitta möjliga vägar för att stödja studierna och
inlärningen.

Vilka är biblioteksfunktionens resurser?
Skolan har två pedagoger med ett extra ansvar för
biblioteksverksamheten. Pedagogerna ansvarar för
planering, prioritering och inköp av material utifrån
inkomna önskemål från deltagare och personal. Inom
personalgruppen finns det också stor erfarenhet av
och kunskap om läsfrämjande arbete och de olika
lärarlagen tar ett stort ansvar för spridandet av det
skrivna ordet.
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Skolan bedömer att det finns ett stort behov av en
översyn av biblioteksfunktionen. Översynen behöver
inkludera fortbildning av personalen samt ta sikte på
ett utökat samarbete med närliggande kommunala
bibliotek. Som ett första steg i denna satsning måste
Åsa folkhögskola fastlägga en långsiktig verksamhetsplan.

Läsfrämjande och bättre
tillgång är viktiga prioriteringar
Läsfrämjande är en viktig del i folkbildningsupp
draget. Under perioden kommer framtagande av
en långsiktig verksamhetsplan att prioriteras. Målet
är att utifrån den övergripande planen prioritera
vidare satsningar inom biblioteksfunktionen och det
läsfrämjande arbetet. Då lokalbristen i skolans nu–
varande lokaler tydligt kommer att styra möjligheten
till att skapa fysiska mötesplatser och biblioteksut
rymmen måste den långsiktiga planen utgå från
detta faktum.

Prioriteringar för Åsa folkhögskolas
bibliotek under 2019-2022 är:
••

••

Skapa en bättre fungerande biblioteksverksamhet och ta fram en långsiktig verksamhetsplan.
•
Hitta lösningar för att förbättra deltagarnas tillgång till biblioteksfunktionen utifrån
gällande förutsättningar
Öka samarbetet med de kommunala biblioteken
i närområdet.

Samarbete med biblioteken
i Katrineholm och Flen
Åsa folkhögskola samarbetar idag med kommunala
biblioteksverksamheter via introduktionsbesök på
huvudbiblioteken i Katrineholm och Flen med avsikt
att skapa vana och trygghet för deltagarna att
använda sig av bibliotekens tjänster. Skolans upp
levelse är att biblioteksorganisationerna i de
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närliggande städerna är hårt belastade och
samarbetsmöjligheterna blir därför begränsade.
I arbetet med att ta fram en långsiktig verksamhets
plan för biblioteksfunktionen önskar skolan stöd
från Biblioteksutveckling Sörmland.

Hur följer verksamheten
upp biblioteksplanen?
Rektor och pedagogisk personal på Åsa folkhögskola
utvärderar och följer upp biblioteksplanen en gång
per läsår under planeringsdagarna i augusti månad.
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Öknaskolans
bibliotek
Öknaskolan har ett gymnasiebibliotek som är tillgängligt för alla elever, lärare, instruktörer och
övrig personal på skolan. Skolbiblioteket är öppet
från tidiga morgnar till sena kvällar alla skoldagar
och är bemannat av skolbibliotekarie tre dagar i
veckan. Eleverna har även tre kvällar i veckan
tillgång till bemannad läxhjälp på skolbiblioteket.

Vilka målgrupper finns
verksamheten till för?
Bibliotekets skönlitterära bestånd ökar via
önskningar från eleverna och allt som eleverna
önskar köper skolbibliotekarien in till det skön
litterära rummet. Bibliotekets facklitterära bestånd
ökar i första hand genom beställningar och tips från
lärarkåren, alternativt i samråd mellan skolbiblio
tekarie och lärare. Det är viktigt att skolbiblioteket
har facklitteratur som är aktuell och relevant för
skolans inriktningar. Facklitteraturen fungerar
som referenslitteratur och komplement till de
obligatoriska läromedel som ingår i skolans kurser.
Skolbiblioteket sätter elevernas behov och önskemål i centrum. Då skolans lokaler är spridda inom
skolområdet är det viktigt att förutom det litterära
rummet/skolbibliotekets lokaler även arbeta med
litteratur på elevernas arenor. Detta sker med hjälp
av ett ”mini-biblo” som är ett mobilt hyllsystem som
transporteras dit där eleverna är. Mini-biblo kan
dyka upp på de mest skilda platser såsom skolans
stall, maskinhall, skolmatsal, djurhus, ute i skogen eller ute på en åker mot ett traktordäck. Litteraturen
är kopplad till det tema som behandlas inom kursen
som mini-biblo besöker. Tillgång till böcker är en
demokratisk rättighet, och det är viktigt för skolans
biblioteksverksamhet att ge alla elever möjlighet att
komma i kontakt med böcker. Därför är mini-biblo
en viktig del i biblioteksverksamheten på Öknaskolan.

Vilka resurser har biblioteksfunktionen?
Öknaskolan har en skolbibliotekarie. I skolbiblio
tekarieroll ingår dels att tillhandahålla skönlitteratur
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till samtliga elever utifrån individernas behov och
önskemål, dels tillhandahålla relevant referens
litteratur utifrån de krav på kunskap som kursmålen
kräver liksom tidskrifter som är kopplade till de
kurser som eleverna läser. Skolbibliotekarien bistår
med inloggning till Legimustjänsten från Myndigheten
för tillgängliga medier (MTM) och inläst material hos
Inläsningstjänst (ILT) till elever med behov av särskilda anpassningar som till exempel talböcker.
Skolbibliotekets mediebestånd består av svensk och
engelsk skönlitteratur i olika genrer såväl som fack
litteratur och tidskrifter som är kopplade till skolans
inriktningar, vilka är lantbruk, djur, häst, trädgård
samt jakt och viltvård.

Medie- och informationskunnighet
är viktigt att prioritera
Skolbibliotekarien fortbildar sig minst en gång per
termin beroende på vilka utbildningar som finns
tillgängliga och som är relevanta för en gymnasie
bibliotekarie. Öknaskolan har identifierat att det
finns behov av att stärka den källkritiska kunskapen
inom skolbiblioteket eftersom källkritik är oerhört
viktigt i dagens medievärld.

Prioriteringar för Öknaskolans
gymnasiebibliotek under 2019-2022 är:
••

Stärka kunskaperna inom källkritik och
medie- och informationskunnighet.

Skolbibliotekarien arbetar nära lärarna
Skolbibliotekarien har ett nära samarbete med svensk
lärarna inom kurserna svenska 1, 2 och 3. Litterära
salonger på Ökna ledda av skolbibliotekarien är ett
vanligt inslag inom svenskkurserna. Även biblioteks
introduktionen sker i samband med skolans svensk
undervisning. Det finns också ett samarbete mellan
skolbibliotekarie, särskola och skolans speciallärare.

Öknaskolans skolbibliotekarie ingår i ett nätverk där
även andra skolbibliotekarier på gymnasienivå ingår.
Studiebesök på varandras skolbibliotek är ett billigt
och bra inslag som nätverket genomför med jämna
mellanrum. Detta bidrar till att skolbibliotekarien
får inspiration och idéer till sitt eget skolbibliotek.
Samarbete med andra skolbibliotekarier på andra
naturbruksgymnasier finns och är ett bra och viktigt
inslag i nätverkandet.

Hur följer verksamheten
upp biblioteksplanen?
Öknaskolans gymnasiebibliotek har en årlig
handlingsplan. Skolbibliotekarien tillsammans med
skolans rektor utvärderar biblioteksverksamheten
en gång per år.
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Sjukhusbiblioteken
Sjukhusbiblioteken i Sörmland är en länsöver
gripande verksamhet med närvaro vid regionens
fyra sjukhus; Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings
lasarett, Kullbergska sjukhuset och Regionsjukhuset
Karsudden i Katrineholm. Sjukhusbibliotekens
uppdrag är att aktivt bidra till att kunskaps- och
kompetensutveckling ingår som en naturlig del i det
dagliga arbetet hos anställda i Region Sörmland.
Sjukhusbibliotekets huvudsakliga uppgift är att vara
en stödfunktion vid forskning, fortbildning och
kompetensutveckling.
Sjukhusbiblioteken ska bidra till att anställda i Region
Sörmland kan söka, hitta, läsa och tolka information
samt bistå med redskap som underlättar ett kritiskt
tänkande och möjliggör att nya rön omvandlas till
praktisk handling. Sjukhusbiblioteken är också en
rumslig oas för studier och förströelse. Det ingår
även i uppdraget att tillgodose patienter och
anhörigas behov av medicinsk information och
litteratur.

Vilka målgrupper finns
verksamheten till för?
Målgruppen är främst hälso- och sjukvårdspersonal,
men sjukhusbiblioteken möter även patienter och
närståendes behov av medicinsk information och
litteratur, samt ger en delvis begränsad service
till studenter inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Målgruppen innefattar också vårdgivare med avtal
med Region Sörmland för att bedriva vård inom
regionen.
Biblioteken är fysiskt placerade vid de fyra sjuk
husen, men en stor del av målgruppen finns också
utanför dessa, exempelvis på vårdcentraler eller
annan landstingsdriven verksamhet som inte är
förlagd till sjukhusen. Även dessa målgrupper
har tillgång till resurserna via den gemensamma
bibliotekskatalogen och sjukhusbibliotekens
webbplatser.

Vilka resurser har biblioteksfunktionen?

Sjukhusbiblioteken har en gemensam chef och hör
organisatoriskt till FoU-centrum, som är en samlad
resurs för klinisk patientnära forskning och kunskaps
utveckling i Region Sörmland. Bibliotekspersonalen
består av sammanlagt nio personer (bibliotekschefen
inkluderad) fördelade på 8,75 tjänster.
Sjukhusbiblioteket har kompetens för och arbetar
med fokus på uppgifter som handlar om att utforma
sökstrategier och genomföra informationssökningar
inom evidensbaserad medicin och omvårdnad.
Bibliotekarierna har också ett pedagogiskt för
hållningssätt för att kunna förmedla sin kunskap
och möta nuvarande och framtida behov inom
Region Sörmland av professionell informations
sökning i den kliniska vardagen, liksom i forskning.
Bibliotekarierna har även kompetenser inom
exempelvis katalogisering och indexering som
krävs för ett välfungerande bibliotek.
Sjukhusbibliotekens gemensamma bokbestånd
uppgår till knappt 32 500 volymer, varav cirka 1600
är e-böcker. Antalet elektroniska tidskrifter är
lite drygt 2400 och de tryckta tidskrifterna utgör
en liten del i beståndet med cirka 175 stycken.
Sjukhusbiblioteken abonnerar på sju databaser
med ett medicinskt, vetenskapligt innehåll som
tillgängliggörs länsövergripande. Sjukhusbiblioteken
har en gemensam medieplan som bland annat
reglerar fördelningen mellan medicinsk litteratur och
allmänlitteratur i beståndet. Till det är kopplat ett
antal rutindokument gällande låneregler, böter, krav,
hantering av sökuppdrag samt övriga arbetssätt och
processer på biblioteken.

Utveckling av sjukhusbiblioteken
är en viktig prioritering
Under planperioden kommer en genomlysning av
sjukhusbiblioteksverksamheten att göras. Uppdraget
har getts av hälso- och sjukvårdsdirektör, samt
kvalitets- och utvecklingschef till utredare och
sakkunnig vid utvecklingsenheten.
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Prioriteringar för Sjukhusbiblioteken
under 2019-2022 är:
Genomföra en genomlysning av
biblioteksverksamheten med målet att:
•• Att presentera ett förslag till ny formulering av
sjukhusbibliotekens uppdrag, inklusive placering
och representation i organisationen, baserat
på analyser av dagens verksamhet och aktuell
omvärldsbevakning.
•• Att utifrån förslaget till uppdrag presentera konsekvenser för eventuella förändringar och/eller
utvecklingsmöjligheter, med fokus på punkterna:
•
Medieplan och inköpspolicy
•
Modell för arbetssätten klinisk bibliotekarie
och sökuppdrag
•
Mätning och uppföljning av användningen av
e-resurser
•
Bemanningsstruktur
•
Lokal- och teknikbehov
•
Organisationsplacering och representation
•• Att utifrån konsekvensanalyser på ovan nämnda
punkter lämna rekommendationer till
implementeringsstrategier

Samarbetar för att
tillgängliggöra e-resurser
Fokus för sjukhusbibliotekens samarbeten rör de
delar som handlar om hälso- och sjukvård. Samtliga
Sveriges landsting och regioner är delaktiga i Eira-
samarbetet för att möjliggöra en effektiv prenumera
tionshantering av vetenskapliga e-resurser. Eiras
kansli på Inera sköter förhandlingarna och den
löpande kontakten mellan förlagen och landstingen/
regionen. Det innebär att gemensamma licensavtal
sluts direkt med förlagen, vilket ger landstings
personal tillgång till ett brett basutbud. På uppdrag
av landsting och regioner tecknar Inera licensavtalen.
Licenskostnaderna fördelas mellan landstingen/
regionerna beräknat på antalet invånare. Inera/Eira
informerar sjukhusbibliotekens utsedda kontakt
personer och chefer regelbundet, och kallar till
möten två gånger om året.
Sjukhusbiblioteken i Sörmland deltar även i det
nationella Libris-samarbetet som en del i fjärrlåne
kedjan och som ett Libris-registrerande bibliotek.
Bibliotekschefen har även en plats i nätverket
Sveriges Sjukhusbibliotekschefer, som är ett nätverk
för sjukhusbibliotekschefer eller verksamhetsansvariga
vid sjukhusbibliotek. Styrelsen anordnar nätverksmöten två gånger om året för kompetensutveckling,
kollegialt utbyte eller samverkansmöjligheter.

Hur följer verksamheten
upp biblioteksplanen?
Sjukhusbiblioteken följer upp biblioteksverksamheten
enligt Region Sörmlands styrmodell. Sjukhusbiblioteken arbetar årligen fram verksamhets- och handlingsplaner som konkretiserar målen. Genomlysningen
av verksamheten kommer att delrapporteras vid
bestämda tidpunkter eller på begäran av uppdrags
givaren. Den innebär också en avslutande rapport
och presentation under mars 2019.
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I Region Sörmlands biblioteksplan 2019-2022 ingår sjukhusbibliotek,
regional biblioteksverksamhet, gymnasiebibliotek, folkhögskole
bibliotek och museibibliotek.
Genom biblioteksplanen berättar Region Sörmland om hur
samverkan ser ut idag och hur samverkan kan stärkas framöver.
Biblioteksplanen beskriver uppdrag, utvecklingsområden och
hur Region Sörmland kan bidra till stärkt biblioteksverksamhet
i hela Sörmland.

Region Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping

