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Inledning
Verksamhetens uppdrag
Den regionala biblioteksverksamheten i Sörmlands län
Biblioteksutveckling Sörmland verkar strategiskt för litteraturens utveckling och ställning,
att läsning i ett vidgat textbegrepp är möjlig för alla samt allas rätt till angelägen, tillgänglig
och likvärdig biblioteksverksamhet i Sörmland. Det utvecklingsarbete som vi driver lyfter
biblioteken som viktiga funktioner för att människor i Sörmland ska kunna praktisera sina
mänskliga rättigheter. Biblioteksutveckling Sörmland har ett handledande och normkritiskt
förhållningssätt.
Biblioteksutveckling Sörmland arbetar med utvecklingsfrågor inom läs- och
litteraturfrämjande, medie- och informationskompetens och språkutveckling med
utgångspunkt i folkbiblioteken, deras lokalsamhällen samt relevanta litterära aktörer. Vi
planerar och genomför vårt arbeta i dialog med folkbiblioteken i länet och andra relevanta
aktörer på regional och nationell nivå. Den regionala biblioteksverksamheten är ett viktigt
led mellan den nationella och lokala biblioteksnivån.
Alla offentligt finansierade bibliotek ska enligt Bibliotekslagen (2013:801) verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag enligt Bibliotekslagen är att
främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är
verksamma i länet. Tillsammans med Kungliga biblioteket och kommunerna ska den
regionala biblioteksverksamheten även följa upp hur de kommunala biblioteksplanerna som
antagits har utformats och hur de används.
Biblioteksutveckling Sörmland arbetar därför med att stärka och stimulera folkbibliotekens
möjligheter att förverkliga sina uppdrag så som de formulerats i bibliotekslagen och
respektive kommuns biblioteksplan. Ett läsfrämjande arbete handlar om att ta bort hinder
för läsning och stärka människors identiteter som läsare, medan ett litteraturutvecklande
arbete innebär att synliggöra och stärka förutsättningarna för litteraturen som konstform.
Biblioteksutveckling Sörmland ska sträva mot att alla människor har lika möjligheter till
läsupplevelser och får utrymme att uttrycka sig genom litteratur och berättelser på alla sina
språk. Det litteraturutvecklande arbetet ska verka för att långsiktigt stärka hela det litterära
ekosystemet.
Prioriterade grupper för hela den regionala biblioteksverksamheten är barn och unga,
personer med funktionsnedsättning, personer med andra modersmål än svenska, nationella
minoriteter och äldre.
Biblioteksutveckling Sörmlands verksamhet finansieras under 2022 av, förutom
huvudmannen Region Sörmland, också av medel från Kulturrådet och Kungliga biblioteket.

Organisation
Biblioteksutveckling Sörmland utgör en av sex verksamheter inom verksamhetsområdet
Kultur & Utbildning inom Region Sörmland. Nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet är politiskt ansvarig för verksamheten. Personalen är anställd av
regionstyrelsen och ställs till förfogande för nämnden.
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Under 2022 finns 7 fasta tjänster (7,0 årsverken) fördelat på en verksamhetschef, fyra
biblioteksutvecklare, en litteraturutvecklare samt en kommunikationsstrateg. Därtill finns
en tidsbegränsad tjänst om 100% som innovationsledare/verksamhetsutvecklare fram till
och med december 2022, samt ytterligare en tidsbegränsad tjänst om 50% som Wikimedian
in residence/verksamhetsutvecklare fram till och med maj 2022, som delas med Sörmlands
Länsmuseum.
Verksamhetschefen är ansvarig för enhetens verksamhet.
Förändringar under planperioden
Möjlighet till god samverkan är avgörande för Biblioteksutveckling Sörmlands hela
verksamhet. Hur samverkan kan se ut och utvecklas inom KUS, inom Region Sörmland
och inom landet är ständigt aktuell faktor med stor påverkan.
Kulturrådet har i uppdrag att driva ett nationellt Läsfrämjandelyft för landets
folkbiblioteksmedarbetare fram till och med 2023. Att de regionala
biblioteksverksamheterna kommer att ha en stor roll i det projektet är tydligt uttalat, men
vad den rollen kommer att innebära är fortfarande oklart. Sannolikt är att de regionala
biblioteksverksamheterna förväntas ta en förstärkt roll som kompetensutvecklingsnod under
perioden, vilket rimmar väl med grunduppdraget. Huruvida det kan tillkomma finansiell
förstärkning från Kulturrådet är oklart.
I delbetänkandet från Skolbiblioteksutredningen (SOU 2021:3) föreslås en ändring av
Bibliotekslagen (2013:801) som skulle bredda uppdraget för de regionala
biblioteksverksamheterna, att även inkludera skolbibliotek. Huruvida detta blir verklighet
och om det innebär förstärkt finansiering från staten är oklart. Förslaget är att ändringen ska
gälla från den 1 juli 2023.
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Perspektiv
Medborgarperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges
friskaste län

Sörmland ska vara Sveriges friskaste län sett till den självupplevda hälsan. Utgångspunkten
är att regionen ska medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.
Verksamhetens mål: Kulturverksamheten bidrar till ett hållbart samhälle och individens
utveckling genom möjlighet till skapande och deltagande i samhällslivet
Verksamhetens planeringskommentar
Läsfrämjande
Den läsfrämjande verksamheten vill utifrån ett vidgat läsbegrepp ge alla barn, unga, vuxna
och äldre lika möjligheter till goda läsupplevelser på alla sina språk, enskilt och
tillsammans. Den läsfrämjande verksamheten vill skapa möjligheter för biblioteken att
utforska nya och kreativa arbetssätt som bidrar till att fler människor upptäcker glädjen i att
läsa, men inkluderar också andra aktörer så som barnhälsovården.
Litteraturfrämjande
Den litteraturfrämjande verksamheten i Sörmland vill ge fler människor röst och möjlighet
att utveckla sina skapande förmågor, att dela kunskaper och språk, att uttrycka sig genom
litteratur och berättelser genom via det skrivna och talade ordet.
Bibliotekens roll i det demokratiska samhället
Folkbiblioteken har ett uppdrag att verka för fri åsiktsbildning, tillgång till information och
det demokratiska samhällets utveckling. Biblioteksutveckling Sörmlands verksamhet med
insatser inom medie- och informationskunnighet och digital kompetens vill genom
kunskapsförmedling stärka människors förmågor att fullt ut kunna delta och bidra till
samhället och utvecklas som individer.
Handlingsplan
Läsfrämjande barn (Små barns språkutveckling)
Beskrivning
Barn och ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet enligt bibliotekslagen så att deras språkutveckling
främjas och de känner läslust. De första tre åren i en människas liv är avgörande för resten av livet och
därför stärker Biblioteksutveckling Sörmland samverkan och kunskapsutbyte mellan biblioteken och andra
professioner som arbetar för små barns språkutveckling och därmed långsiktig t bidra till ökad folkhälsa.
Bakgrund
Flerårig samverkan med barnhälsovården, logopeder, specialpedagoger och biblioteken i Sörmland.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- tillsammans med Barnhälsovården driva det regionövergripande projektet "Språkslotte t" (år 1 av 3),
delfinansierat av Kulturrådet. Fokus år 1 är kompetensutveckling i dialogläsning för BHV -sköterskor och
biblioteksmedarbetare samt kartläggning av utbud för de allra yngsta (0 -1år) och deras vuxna.
- fortsätta att driva insatserna "Gåvobok " och "Bokrecept" i samverkan.
Läsfrämjande vuxna
Beskrivning
Tillsammans med folkbiblioteken och andra relevanta aktörer, så som frivilliga och/eller andra
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Handlingsplan
representanter från omsorgsverksamheter ta bort hinder för att ge alla människor möjligheten att ta del av
information och litteratur. För nöjes skull, för personlig utveckling och/eller ökad kunskap och förbättrad
hälsa.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- erbjuda biblioteksmedarbetare utbildning i metoden Shared reading.
- vidareutveckla Poesigympa som koncept och sprida metoden till fler verksamheter och regioner.
- ta fram en användarstudie och kartläggning kring läsombud (inom LSS och/eller socialpsyk iatri).
Litteraturutveckling barn och unga
Beskrivning
Den del av det litteraturutvecklande arbetet som ska stärka regionala strukturer som främjar barn och
ungas möjligheter att utveckla sitt skrivande och sin identitet som skrivande.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- samordna och ge ut Unga Sörmland 2022, en antologi med unga skribenter.
- samordna och förstärka Platsens författare, en möjlighet till kommunal feriepraktik med skrivande som
arbetsuppgift.
- anordna Sommarförfattarskola, ett läger för unga som vill utveckla sitt skrivande.
- strategiskt samverka med kulturskolor i Sörmland för att möjliggöra att skrivande/litterär gestaltning kan
erbjudas i fler kommuner i kulturskolans regi.
Litteraturutveckling nationella minoriteter och andra språk än svenska
Beskrivning
Främja och stärka utbud/möjligheter för såväl etablerade författare som människor som fortfarande söker
sin uttrycksform, att verka och delta i Sörmlands litteraturliv. Med fokus på de prioriterade målgrupperna
nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- samordna, och bidra till, finansiering och utgivning av boken Älskade mamma av Rainer Paakkinen. En
bok om erfarenheter ur ett sverigefinskt perspektiv. Övriga finansiärer är Trosa kommun, Oxelösunds
kommun, Eskilstuna kommun samt Kulturrådet. Utgivning sker via Storge förlag i Strängnäs.
- Finansiera, samordna och stötta projektledaren i projektet Min berättelse, som vänder sig till
arabisktalade kvinnor i Sörmland, med olika bakgrund och erfarenheter. Detta sker i samverkan med
folkbiblioteken i Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun.
Verksamhets-, kompetens- och metodutveckling för bibliotek
Beskrivning
Arbetet sker utforskande tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland såväl som andra regionala kultur och biblioteksverksamheter, Kungliga biblioteket och a ndra aktörer utanför bibliotekssektorn.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- arrangera nätverks- och utbudsträffar samt studiebesök med fokus på tillgänglighet och prioriterade
målgrupper.
- bygga ett så kallat innovationssystem tillsammans med folkbibl ioteken i Sörmland för att på ett hållbart
sätt utforska och utveckla utbud och arbetssätt.
- avsluta uppdraget på Kungliga biblioteket avseende kopplingen mellan bibliotek och Agenda 2030 med
att genomföra ett så kallat MIK-jam (nationellt).
- fortsätta arbeta för att förstärka underrepresenterade perspektiv på Wikipedia samt öka förståelse och
medvetenhet om möjligheten med öppna data hos bibliotek och allmänhet. Detta sker främst i projekten
"Wikipedian in residence" och "Queering Wikipedia" tillsammans med Sörmlands museum och Wikimedia
Sverige.
- utarbeta en metod för att mäta kompetens om barnrätt på folkbibliotek.
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- aktivt delta i och utveckla Region Sörmlands utbud/insatser i samband med Pride, och där koppla på
bibliotek och litteraturaktörer.

Politikens mål: Region Sörmland är en livskraftig och levande region

Regionens verksamheter arbetar för att skapa hållbar tillväxt så att fler människor får arbete
och utbildning och väljer att bo i Sörmland.
Verksamhetens mål: Verksamheten bidrar till en attraktiv livsmiljö med god och jämlik
tillgång till kultur, utbildning och friluftsliv
Verksamhetens planeringskommentar
Tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland främjar den Biblioteksutveckling Sörmland
allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
Den regionala biblioteksverksamheten ska i sitt arbete stärka de kommunala bibliotekens
funktion som öppna demokratiska platser och rum för kultur, där människor möts, skapar
och utvecklas tillsammans. Målet är att biblioteksverksamheterna i ännu högre grad än i
dag är tillgängliga för alla och möter människor där de befinner sig, på flera platser också
utanför det fysiska biblioteksrummet. Den regionala biblioteksverksamheten verkar för ett
rikt kulturliv och för att skapa goda förutsättningar för kulturskapare/författare. Det kan
bidra till att fler människor att vill bo och verka i Sörmland.
Handlingsplan
Läsfrämjande barn (Små barns språkutveckling)
Beskrivning
Barn och ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet enligt bibliotekslagen så att deras språkutveckling
främjas och de känner läslust. De första tre åren i en människas liv är avgörande för resten av livet och
därför stärker Biblioteksutveckling Sörmland samverkan och kunskapsutbyte mellan biblioteken och a ndra
professioner som arbetar för små barns språkutveckling och därmed långsiktigt bidra till ökad folkhälsa.
Bakgrund
Flerårig samverkan med barnhälsovården, logopeder, specialpedagoger och biblioteken i Sörmland.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- tillsammans med Barnhälsovården driva det regionövergripande projektet "Språkslottet" (år 1 av 3),
delfinansierat av Kulturrådet. Fokus år 1 är kompetensutveckling i dialogläsning för BHV -sköterskor och
biblioteksmedarbetare samt kartläggning av utbud för de allra yngsta (0-1år) och deras vuxna.
- fortsätta att driva insatserna "Gåvobok" och "Bokrecept" i samverkan.
Läsfrämjande vuxna
Beskrivning
Tillsammans med folkbiblioteken och andra relevanta aktörer, så som frivilliga och/eller andra
representanter från omsorgsverksamheter ta bort hinder för att ge alla människor möjligheten att ta del av
information och litteratur. För nöjes skull, för personlig utveckling och/eller ökad kunskap och förbättrad
hälsa.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- erbjuda biblioteksmedarbetare utbildning i metoden Shared reading.
- vidareutveckla Poesigympa som koncept och sprida metoden till fler verksamheter och regioner.
- ta fram en användarstudie och kartläggning kring läsombud (inom LSS och/eller socialpsykiatri).
Litteraturutveckling etablerade litterära aktörer och andra vuxna
Beskrivning
Strategiskt stärka/främja möjligheten att nå ut och kunna försörja sig inom det litterära fältet, i Sörmland.

Biblioteksut veckling Sörmland, Verksamhetsplan med budget 2022 - 2024

7(16)

Handlingsplan
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- anlita lämpliga sörmländska författare och/eller förlag vid genomförande av exempelvis
Sommarförfattarskolan och utgivning av Unga Sörmland.
- sprida information om Sörmländska författarskap och bokutgivning i sociala medier.
- finansiera deltagande i Poetry Slam-SM för de som vunnit i Sörmland (deltävlingar genomfördes under
2020).
Mediesamverkan i Sörmland
Beskrivning
Tillsammans utvecklar vi bibliotekens mediestrategiska arbete och fördjupar mediesamverkan i Sörmland.
Vi har sikte på att skapa mer jämlik tillgång av medier och öka kvaliteten av användarupplevelsen. På
olika sätt utforskar vi människors behov och beteende, skapar förutsättningar för mer effektiv
mediehantering och strävar mot ökad kompetens på biblioteken.
Bakgrund
Strategi för mediesamverkan i Sörmland (2020-2023)
Konkretisering
Exempelvis:
- tillsammans i en arbetsgrupp utarbeta en metod för gemensamt urval/inval av e -medier.
- administrera och delvis subventionera PressReader (tjänst med tidningar och tidskrifter i e -format) till de
folkbiblioteks som så önskar.
- avsluta det gemensamma innovationsprojektet ”Läsande och lärande genom det digitala biblioteket” och
ta resultatet vidare mot skarp användning. Fokus är prioriterade användargrupper och deras behov.
- arrangera nätverksträffar i syfte att utveckla arbetet med Libris (nationell bibliotekskatalog).
- implementera ny transportordning i Sörmland samt arbeta vidare med utveckling av regionala fjärrlån.

Verksamhetsperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar kultur-, utbildnings-, folkbildningsoch friluftsverksamhet med god kvalitet och tillgänglighet

Verksamhetens mål: Kulturverksamheten bidrar till demokratisk utveckling genom att
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund
Verksamhetens planeringskommentar
Biblioteksutveckling Sörmland strävar mot att fler människors röster och berättelser ska
höras på många olika språk. För att uppnå det krävs arenor, mötesplatser och metoder för
skrivande, läsande och livslångt lärande.
Handlingsplan
Läsfrämjande barn (Små barns språkutveckling)
Beskrivning
Barn och ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet enligt bibliotekslagen så att deras språkutveckling
främjas och de känner läslust. De första tre åren i en människas liv är avgörande för resten av livet och
därför stärk er Biblioteksutveckling Sörmland samverkan och kunskapsutbyte mellan biblioteken och andra
professioner som arbetar för små barns språkutveckling och därmed långsiktigt bidra till ökad folkhälsa.
Bakgrund
Flerårig samverkan med barnhälsovården, logopeder, specialpedagoger och biblioteken i Sörmland.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- tillsammans med Barnhälsovården driva det regionövergripande projektet "Språkslottet" (år 1 av 3),
delfinansierat av Kulturrådet. Fokus år 1 är kompetensutveckling i dialog läsning för BHV-sköterskor och
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biblioteksmedarbetare samt kartläggning av utbud för de allra yngsta (0 -1år) och deras vuxna.
- fortsätta att driva insatserna "Gåvobok" och "Bokrecept" i samverkan.
Läsfrämjande vuxna
Beskrivning
Tillsammans med folkbiblioteken och andra relevanta aktörer, så som frivilliga och/eller andra
representanter från omsorgsverksamheter ta bort hinder för att ge alla människor möjligheten att ta del av
information och litteratur. För nöjes skull, för personlig utveckling och/eller ökad kunskap och förbättrad
hälsa.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- erbjuda biblioteksmedarbetare utbildning i metoden Shared reading.
- vidareutveckla Poesigympa som koncept och sprida metoden till fler verksamheter och regioner.
- ta fram en användarstudie och kartläggning kring läsombud (inom LSS och/eller socialpsykiatri).
Litteraturutveckling barn och unga
Beskrivning
Den del av det litteraturutvecklande arbetet som ska stärka regionala strukturer som främjar barn och
ungas möjligheter att utveckla sitt skrivande och sin identitet som skrivande.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- samordna och ge ut Unga Sörmland 2022, en antologi med unga skribenter.
- samordna och förstärka Platsens författare, en möjlighet till kommunal feriep raktik med skrivande som
arbetsuppgift.
- anordna Sommarförfattarskola, ett läger för unga som vill utveckla sitt skrivande.
- strategiskt samverka med kulturskolor i Sörmland för att möjliggöra att skrivande/litterär gestaltning kan
erbjudas i fler kommuner i kulturskolans regi.
Litteraturutveckling nationella minoriteter och andra språk än svenska
Beskrivning
Främja och stärka utbud/möjligheter för såväl etablerade författare som människor som fortfarande söker
sin uttrycksform, att verka och delta i Sörmlands litteraturliv. Med fokus på de prioriterade målgrupperna
nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- samordna, och bidra till, finansiering och utgivning av boken Älskade mamma av Raine r Paakkinen. En
bok om erfarenheter ur ett sverigefinskt perspektiv. Övriga finansiärer är Trosa kommun, Oxelösunds
kommun, Eskilstuna kommun samt Kulturrådet. Utgivning sker via Storge förlag i Strängnäs.
- Finansiera, samordna och stötta projektledaren i projektet Min berättelse, som vänder sig till
arabisktalade kvinnor i Sörmland, med olika bakgrund och erfarenheter. Detta sker i samverkan med
folkbiblioteken i Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun.
Litteraturutveckling etablerade litterära aktörer och andra vuxna
Beskrivning
Strategiskt stärka/främja möjligheten att nå ut och kunna försörja sig inom det litterära fältet, i Sörmland.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- anlita lämpliga sörmländska författare och/eller förlag vid genomförande av exempelvis
Sommarförfattarskolan och utgivning av Unga Sörmland.
- sprida information om Sörmländska författarskap och bokutgivning i sociala medier.
- finansiera deltagande i Poetry Slam-SM för de som vunnit i Sörmland (deltävlingar genomfördes under
2020).
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Verksamhetens mål: Kulturverksamheten innefattar mångsidiga kulturarv och mångfald
samt arbetar utifrån olika perspektiv
Verksamhetens planeringskommentar
Biblioteksutveckling Sörmland ska, i enlighet med bibliotekslagen, ägna särskild
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer
med annat modersmål än svenska.
Handlingsplan
Läsfrämjande barn (Små barns språkutveckling)
Beskrivning
Barn och ungdomar ska ägnas särskild uppmärksamhet enligt bibliotekslagen så att deras språkutveckling
främjas och de känner läslust. De första tre åren i en människas liv är avgörande för resten av livet och
därför stärker Biblioteksutveckling Sörmland samverkan och kunskapsutbyte mellan biblioteken och andra
professioner som arbetar för små barns språkutveckling och därmed långsiktigt bidra till ökad folkhälsa.
Bakgrund
Flerårig samverkan med barnhälsovården, logopeder, specialpedagoger och biblioteken i Sörmland.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- tillsammans med Barnhälsovården driva det regionövergripande projektet "Språkslottet" (år 1 av 3),
delfinansierat av Kulturrådet. Fokus år 1 är kompetensutveckling i dialogläsning för BHV -sköterskor och
biblioteksmedarbetare samt kartläggning av utbud för de allra yngsta (0 -1år) och deras vuxna.
- fortsätta att driva insatserna "Gåvobok" och "Bokrecept" i samverkan.
Litteraturutveckling nationella minoriteter och andra språk än svenska
Beskrivning
Främja och stärka utbud/möjligheter för såväl etablerade författare som människor som fortfarande söker
sin uttrycksform, att verka och delta i Sörmlands litteraturliv. Med fokus på de prioriterade målgrupperna
nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- samordna, och bidra till, finansiering och utgivning av boken Älskade mamma av Rainer Paakkinen. En
bok om erfarenheter ur ett sverigefinskt perspektiv. Övriga finansiärer är Trosa kommun, Oxelösunds
kommun, Eskilstuna kommun samt Kulturrådet. Utgivning sker via Storge förlag i Strängnäs.
- Finansiera, samordna och stötta projektledaren i projektet Min berättelse, som vänder sig till
arabisktalade kvinnor i Sörmland, med olika bakgrund och erfarenheter. Detta sker i samverkan med
folkbiblioteken i Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun.
Verksamhets-, kompetens- och metodutveckling för bibliotek
Beskrivning
Arbetet sker utforskande tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland såväl som andra regionala kultur och biblioteksverksamheter, Kungliga biblioteket och andra aktörer utanför bibliotekssektorn.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- arrangera nätverks- och utbudsträffar samt studiebesök med fokus på tillgänglighet och prioriterade
målgrupper.
- bygga ett så kallat innovationssystem tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland för att på ett hållbart
sätt utforska och utveckla utbud och arbetssätt.
- avsluta uppdraget på Kungliga biblioteket avseende kopplingen mellan bibliotek och Agenda 2030 med
att genomföra ett så kallat MIK-jam (nationellt).
- fortsätta arbeta för att förstärka underrepresenterade perspektiv på Wikipedia samt öka förståelse och
medvetenhet om möjligheten med öppna data hos bibliotek och allmänhet. Detta sker främst i projekten
"Wikipedian in residence" och "Queering Wikipedia" tillsammans med Sörmlands museum och Wikimedia
Sverige.
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Handlingsplan
- utarbeta en metod för att mäta kompetens om barnrätt på folkbibliotek.
- aktivt delta i och utveckla Region Sörmlands utbud/insatser i samband med Pride, och där koppla på
bibliotek och litteraturaktörer.

Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Regionens verksamheter bryter mönster och utvecklar nya arbetssätt med hjälp av teknikens
möjligheter. IT-stöd integreras tätare i verksamheten och påverkar strukturer i grunden.
Utvecklingen innebär också fler digitala tjänster.
Verksamhetens mål: Verksamheten arbetar med att utveckla utbud och tillgänglighet via
digitala plattformar och bidra till ökad digital delaktighet
Verksamhetens planeringskommentar
Biblioteksutveckling Sörmland driver på för en värdeskapande digital transformation av
den egna verksamheten och folkbiblioteken i Sörmland såväl som nationellt med
samordning och gemensam utveckling.
Handlingsplan
Digital transformation som verksamhetsutveckling
Beskrivning
Att externt såväl som internt medvetet arbeta med digitaliseringen i samhället som motor för kompetensoch verksamhetsutveckling.
Bakgrund
Bland annat arbetet med projektet Digitalt först - med användaren i fokus 2018-2020 (Kungliga
biblioteket).
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland driva utvecklings- och innovationsprocesser.
- göra studiebesök i innovativa biblioteksverksamheter.
- stötta folkbiblioteken i deras arbete med sina digitala transformationsplaner.
- använda kompetensplattformen Digiteket i så hög utsträckning som möjligt samt dela egna insatser där
för andra regioner och kommuner att ta del av.
- systematiskt dela omvärldsbevakning, insikter, lärdomar och frågor i sociala medier med ett stärkande
och schysst tilltal.

Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, ickediskriminering, normmedvetenhet och inkludering

Regionens verksamhet bedrivs med en medvetenhet om vilka sårbara grupper det finns i
befolkningen. Utifrån respektive verksamhets uppdrag och ansvar motverkas
diskriminering och kränkande behandling utifrån kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Verksamhetens mål: Verksamheten säkerställer ett systematiskt arbetssätt som tar
hänsyn till diskrimineringsgrunderna
Verksamhetens planeringskommentar
Biblioteksutveckling Sörmland arbetar aktivt med normkritiskt förhållningssätt samt
jämlikhets-, tillgänglighets- och barnrättsperspektiv för att motverka diskriminering.
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Handlingsplan
Mediesamverkan i Sörmland
Beskrivning
Tillsammans utvecklar vi bibliotekens mediestrategiska arbete och fördjupar mediesamverkan i Sörmland.
Vi har sikte på att skapa mer jämlik tillgång av medier och öka kvalite ten av användarupplevelsen. På
olika sätt utforskar vi människors behov och beteende, skapar förutsättningar för mer effektiv
mediehantering och strävar mot ökad kompetens på biblioteken.
Bakgrund
Strategi för mediesamverkan i Sörmland (2020-2023)
Konkretisering
Exempelvis:
- tillsammans i en arbetsgrupp utarbeta en metod för gemensamt urval/inval av e -medier.
- administrera och delvis subventionera PressReader (tjänst med tidningar och tidskrifter i e -format) till de
folkbiblioteks som så önskar.
- avsluta det gemensamma innovationsprojektet ”Läsande och lärande genom det digitala biblioteket” och
ta resultatet vidare mot skarp användning. Fokus är prioriterade användargrupper och deras behov.
- arrangera nätverksträffar i syfte att utveckla arbetet med Libris (nationell bibliotekskatalog).
- implementera ny transportordning i Sörmland samt arbeta vidare med utveckling av regionala fjärrlån.
Jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet
Beskrivning
Planen för jämställdhet och likabehandling (2022) och rapporten Analys av tillgänglighet
- Biblioteksutveckling Sörmland (Begripsam 2021-11-30) beskriver både styrkor i verksamheten, men
också förbättringsområden. En utmaning för Biblioteksutveckling Sörmland är att få så stor utväxling som
möjligt på externt riktade insatser.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- utforska möjligheten att skapa en formell och stabil relation till lämpliga intresseorganisationer
(exempelvis Funktionsrätt Sörmland).
- använda och löpande utveckla checklistor för tillgäng liga arrangemang (fysiska såväl som digitala) samt
dela dessa offentligt.
- säkerställa att rekryteringsprocesser sker på ett tillgängligt och inkluderande sätt.
- löpande ha samtal med ett normkritiskt förhållningssätt.
Verksamhets-, kompetens- och metodutveckling för bibliotek
Beskrivning
Arbetet sker utforskande tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland såväl som andra regionala kultur och biblioteksverksamheter, Kungliga biblioteket och andra aktörer utanför bibliotekssektorn.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- arrangera nätverks- och utbudsträffar samt studiebesök med fokus på tillgänglighet och prioriterade
målgrupper.
- bygga ett så kallat innovationssystem tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland för att på ett hållbart
sätt utforska och utveckla utbud och arbetssätt.
- avsluta uppdraget på Kungliga biblioteket avseende kopplingen mellan bibliotek och Agenda 2030 med
att genomföra ett så kallat MIK-jam (nationellt).
- fortsätta arbeta för att förstärka underrepresenterade perspektiv på Wikipedia samt öka förståelse och
medvetenhet om möjligheten med öppna data hos bibliotek och allmänhet. Detta sker främst i projekten
"Wikipedian in residence" och "Queering Wikipedia" tillsammans med Sörmlands museum och Wikimedia
Sverige.
- utarbeta en metod för att mäta kompetens om barnrätt på folkbibliotek.
- aktivt delta i och utveckla Region Sörmlands utbud/insatser i samband med Pride, och där koppla på
bibliotek och litteraturaktörer.
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Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

Regionens verksamheter arbetar systematiskt för att minska sin negativa miljöpåverkan.
Åtgärder ska implementeras i det ordinarie arbetet och möjliggöras genom planering och
ledning i den egna verksamheten. Arbetet ska präglas av ett livscykelpe rspektiv och sträva
efter ständiga förbättringar.
Målen utgår från de miljöaspekter som är mest betydande för regionen: Hållbar produktion
och konsumtion, Hållbar livsmedelskedja, Fossiloberoende verksamhet, Minskad
användning av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier samt Ansvarsfull
läkemedelsanvändning.
Verksamhetens mål: Verksamheten tillämpar ett cirkulärt förhållningssätt till produktion
och konsumtion och gör medvetna val som stödjer hållbarhet
Verksamhetens planeringskommentar
Biblioteksutveckling Sörmland utgår från och inkluderar Agenda 2030 i all verksamhet.
Indikator

Målvärde

Andel av tillsvidareanställd personal som har gått landstingets gemensamma
miljöutbildning.
Långsiktigt målvärde
100 %

100 %

Handlingsplan
Minimera klimatavtryck
Beskrivning
Biblioteksutveckling Sörmland strävar efter att ständigt minska klimatavtryck och resursanvändade i alla
delar av verksamheten.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- nogsamt följa Region Sörmlands mötes- och resepolicy samt löpande utveckla förmågan att leda givande
digitala möten.
- alltid servera/erbjuda kost efter en vegonorm vid fysiska arrangemang.
- samordna resurser med andra verksamheter inom KUS.

Politikens mål: Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl planerad
verksamhet

Viktiga områden för att uppfylla målen är att processer rörande t.ex. planering, uppföljning
och analys/utvärdering, styrning samt intern och extern kommunikation är dokumenterade
och effektiva.
Verksamhetens mål: Kultur & Utbildning har en effektiv och väl planerad verksamhet
Handlingsplan
Säkerställa rutiner och processer avseende ekonomihantering, registratur och arkivering
Beskrivning
Fortsätta det påbörjade arbetet med rutiner och processer avseende hanteringen av ekonomifrågor,
registratur och dokumenthantering.
Konkretisering
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Handlingsplan
Exempelvis genom att:
- fortsätta att implementera dokumenthanteringssystemet 360 och förankra Dokumenthanteringsplanen.
- delta i utvecklingsarbete inom KUS för att förbättra koddelsanvändning och prognostisering.

Resursperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

Regionens verksamheter arbetar för att vara attraktiva arbetsgivare där medarbetare och
ledare känner stolthet och arbetsglädje i sitt uppdrag att producera tjänster med kvalitet,
tillgänglighet och säkerhet.
Verksamhetens mål: Verksamheten präglas av ett engagerat ledar- och medarbetarskap
Indikator

Målvärde

Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell
kompetensutvecklingsplan

100 %

Sjukfrånvaroti d i relation till ordinarie arbetstid
Långsiktigt målvärde
6%

Max 5 %

Handlingsplan
Arbetsmiljöutveckling
Beskrivning
Systematiskt och konkret arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön samt se över och utveckla
arbetssätt, roller och målstyrning.
Bakgrund
I de senaste årens medarbetarundersökningar har flera förbättringsområden identifierats: medarbetarkraft
och arbetsrelaterad utmattning, arbetstakt, socialt klimat, målkvalitet och samarbete inom enheten.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- ha en kontinuerlig dialog om mötesstukturer och justera dessa efter behov.
- formulera och följa upp gemensamma spelregler med fokus på uppdrag, mål, samverkan och relationer.
- fortsätta att utveckla ett nytt arbetssätt med fokus på lagarbete istället för individuella uppdrag.
Gemensam verksamhetsplanering
Beskrivning
Formerna för verksamhetsplanering och uppföljning ska fortsatt utvärderas och utvecklas.
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- löpande utveckla användandet av digitala verktyg som ökar den interna transparensen och ökade
möjligheter till gemensam överblick och samarbete.
- gemensamt formulera Aktivitetsplan 2023 i samklang med Kulturplan 2023 -2026 och
Verksamhetsplanering med budget 2023-2025.
- utforma och skriva Biblioteksplan 2023-2026 tillsammans med andra verksamheter med
biblioteksuppdrag inom Region Sörmland.
Kompetensutveckling
Beskrivning
Biblioteksutveckling Sörmland arbetar systematiskt med planering av kompetensbehov och medarbetarens
egen utveck ling.
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Handlingsplan
Konkretisering
Exempelvis genom att:
- stärka en så kallad delakultur inom verksamheten, inom Sörmland och inom bibliotekssektorn.
- ha gemensamma fortbildningstillfällen inom användarcentrerad design, digitalisering och tillgänglighet.
- vid medarbetarsamtal och andra samtal kartlägga behov och möjligheter till individuell
kompetensutveckling.

Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

Regionens verksamheter arbetar för att ha en budget i balans. Förutsättningen för att
Regionen ska kunna erbjuda verksamhet med kvalitet, tillgänglighet och säkerhet är god
hushållning med de resurser som står till förfogande.
Verksamhetens mål: Verksamheten arbetar för att behålla en stabil och långsiktig
ekonomisk utveckling.
Handlingsplan
Söka externa projektmedel
Beskrivning
Löpande bevaka vilka möjligheter det finns att söka, och utvärdera behovet av, externa medel från
exempelvis Kulturrådet och Kungliga biblioteket.
Konkretisering
Exempel under 2022:
- Kulturrådet har beviljat 605tkr till projektet "Språkslottet" (år 1 av 3).
- Kulturrådet beviljade 50tkr till ett projekt med en finsk/romsk barnbok 2020. Det projektet kunde inte bli
av på grund av pandemin. Istället används dessa medel till utgivning av boken Älskade mamma med
medfinansiering av kommunerna Oxelösund, Trosa och Eskilstuna.
- Kungliga biblioteket har beviljat 100tkr (för 2021 med avslutning 2022) för att utforska och sprida
metoder för verksamhetsutveckling inom folkbibliotek kopplat till Agenda 2030.
- Kungliga biblioteket har beviljat överflytt till 2022 av 250tkr av medel utbetalade i samband med
projektet Digitalt först - med användaren i centrum, för bland annat studiebesök tillsammans med
folkbibliotekschefer.
- 6 sörmländska kommuner sökte och beviljades 750tkr (2020) för att gemensamt projekt i fördjupad digital
mediesamverkan. Detta projekt leds av Biblioteksutveckling Sörmland och avslutas i februari 2022.
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Bilaga 1

Resultaträkning 2022,
Biblioteksutveckling Sörmland
Tkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Verksamhetens intäkter
Patient- Trafikant o andra avg

40

Erhållen intern uppdragsers

5 306

5 314

5 344

5 430

Övriga intäkter

4 038

6 135

5 563

5 944

Summa verksamhetens intäkter

9 344

11 449

10 907

11 414

-5 484

-4 931

-4 802

-6 520

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt verksamhet

-115

-3

Lokalkostnader

-526

-626

-661

-164

Övriga kostnader

-2 586

-5 892

-3 653

-4 730

Summa verksamhetens kostnader

-8 711

-11 449

-9 119

-11 414

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

-1
633

0

1 787
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