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Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden  

Institution/organisation.  
Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg) 
Styrelse:  
Region Blekinge är 
huvudman ja, nej, annat Kvinnor: antal Män: antal   
Organisationsform: 
Samverkan mellan 
Region Blekinge och 
Landstinget Kronoberg  

  
 antagen av den tidigare Nämnden för Länsbibliotek Sydost 2010-03-02  
arbete med ny plan inte påbörjad (februari 2011)  

Antal anställda: 
5 tillsvidareanställningar varav 1 konsulenttjänst f.n. är vakant.  
(1 chef, 3 konsulenter och 1 webbmaster) 

Antal frilans/år: 

1 visstidsanställd projekt/konsulenttjänst, köp av bibliotekstjänster 
från bl.a.värdbibliotek för mediahantering motsvarande ca 2 
tjänster. 

Arrangemang/utställningar/ 
föreställningar per år 
Länsbibliotekets 
verksamhet riktar sig 
framför allt mot 
bibliotekspersonal.  
Under 2010 var 
länsbiblioteket arrangör 
eller medarrangör för ett 
90-tal arrangemang 
varav ca 10 helt eller 
delvis handlade om 
verksamhet för barn och 
unga.  

Besökare/ deltagare:  
 Antal ca 970 

Varav barn & unga: ca 350 
deltagare med ansvar för 
barn och unga      

Scen:  

Utställningslokal:   

Verkstad:  

Repetitionslokaler:   
Samverkar med: olika 
slags bibliotek, 
föreningar, 
studieförbund, arkiv, 
museer, m.fl.  

Arrangörsföreningar:   

Omsättning:  

Egenfinansiering:   
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Länsbibliotek Sydost  http://www.lansbiblioteksydost.org/ 
 
 
Vad är vi? 
Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län.  
Region Blekinge är huvudman. Pengar till verksamheten kommer från  
Kulturrådet, Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg.  
Intäkter kommer också via kurser, konferenser samt projekt. 
 
 
Vad vill vi? 
Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken i Kronoberg 
och Blekinge. 
Genom omvärldsbevakning, information, rådgivning, fortbildning, projekt- och utvecklingsinsatser och 
kompletterande medieförsörjning vill vi stödja kommunbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. 
Genom samverkan och nätverk ska biblioteken ge människorna tillgång till samma service oavsett 
vilket bibliotek de anlitar. 
Människor ska få den information de behöver 

 när de behöver den 
 där de behöver den 
 på ett sätt de kan ta den till sig. 

Biblioteken ska hjälpa människor att nå fram till upplevelser och kunskap, oavsett medium eller form. 
 

Hur kommer vi dit? 
Genom att vi 

  Fungerar som spjutspets för utvecklingsinsatser, ger råd och stöd och fortbildning åt folkbiblioteken 
och utvecklar kreativa nätverk. 

  Driver på samverkansinsatser mellan biblioteken i regionen. 
  Synliggör och förstärker bibliotekens roll i den demokratiska samhällsutvecklingen. 

 

 
Vad styr vår verksamhet? 
Bibliotekslag (1996:1596), lagen är under revidering. 
Viktiga avsnitt ur nuvarande lag om länsbibliotekets uppdrag: 
4 §: Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med 
kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. 
10 §: Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten 
finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens 
förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att 
erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 

I december 2004 antog dessutom riksdagen ett tillägg till bibliotekslagen: 
”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner 
och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.”  Lag (2004:1 261) § 7a.  

 
Målgrupper och samverkansparter 
Länsbibliotek Sydost ser det som nödvändigt att samverka med folkbibliotek, läns/regionbibliotek, 
universitets- och högskolebibliotek, skol- och gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek inom och utom 
regionen. Det är självfallet även av avgörande betydelse med fortlöpande samverkan och kontakt med 
Statens Kulturråd och Kungliga Biblioteket. 
Vi är mycket angelägna om fortsatt och fördjupad samverkan med Regionbibliotek Kalmar för 
utvecklingsinsatser och stöd till kommunbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län med 
slutmålet att ge kvalificerad service till den enskilde samhällsmedborgaren. 

Det är även väsentligt att samverka med kulturorganisationer, myndigheter, arkiv, museer, lärcentra, 
skolor, universitet/högskolor, studieförbund, föreningar m.fl. - framför allt i Blekinge och Kronoberg 
med tanke på kommande regionala kulturplaner. 
 

http://www.lansbiblioteksydost.org/
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Prioriterade områden för fortsatta utvecklingsinsatser 
 
 Arkiv, Bibliotek, Museer/ABM – samverkan i Blekinge och Kronoberg. 

Se Kulturarv Sydost http://www.abmblekinge.se/ och Södra Smålands historia 
http://www.kulturparkensmaland.se/1/1.0.1.0/15/1  
Syftet med det fortsatta arbetet är bl.a. att ur ett brukarperspektiv öka tillgängligheten till regionens 
kulturarv samt att utveckla kulturarvets betydelse som regional tillväxtresurs.  
Länsbibliotek Sydost har bl.a. engagemang i webbarbete kring kulturarvsportal samt utveckling av 
webbsidor 
 

 Barn och ungdom - läsfrämjande och skapande insatser. 
Se projekt Nya medel – nya möjligheter: Läsfrämjande cross over 
http://crossoverbokprat.wordpress.com Projektet har drivits i samverkan med Regionbibliotek 
Kalmar. Deltagarna i projektet har varit bibliotekspersonal och pedagoger. Efter att ha fått 
utbildning i bl. a dramatiserat bokprat, filmande och filmteknik, har de under projektets andra år 
parvis tillämpat sina kunskaper genom bokprat för grupper av barn och unga och produktion av 
filmade bokpresentationer. Bokpresentationer har publicerats på webben. 
Projektet ska följas upp med fortsatt arbete kring bibliotekens insatser rörande barn och ungas 
nya medievärldar samt arenor för barn och ungas eget skapande och även frågor om barn som 
biblioteksbesökare på sin fritid.. Fortsatt arbete ska ske för att främja läsande och läsförståelse 
med beprövade och nya metoder. Allt arbete ska göras i samma anda som den nationellt antagna 
strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 
 

 Bibliotek i Sydost i Samverkan/BISS. 
BISS utgör ett nätverk och plattform för bibliotek och lärande i Blekinge, Kronoberg och Kalmar 
län. En styrgrupp för BISS har bildats med deltagare från läns/regionbibliotek, folkbibliotek, 
universitets/högskolebibliotek, skolbibliotek, gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek i de tre länen. 
Gruppen har bl.a. enats om en övergripande målsättning beträffande omvärldsbevakning speciellt 
med inriktning på KB-uppdraget, att stärka BISS som strategisk samarbetsorganisation samt att få 
till stånd gemensamma projekt med externa medel.  

 

 IKT-lyftet och Digidel - samverkan mellan bibliotek och folkbildning för att motverka den 
digitala klyftan mellan människor. Länsbibliotek Sydost har i samverkan med Regionbibliotek 
Kalmar och Länsbibliotek Jönköping tagit kontakt med folkbildningsförbunden och studieförbunden 
i Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län. Ett nätverk och en arbetsgrupp har bildats för 
kommande insatser när projektet IKT-lyftet övergår till projektet Digidel, där bibliotek och 
folkbildning ska samverka nationellt, regionalt och lokalt för att öka den digitala delaktigheten. 

 

 Interaktiva webbtjänster, 2.0. http://bibliotekwebb20.wordpress.com/ .   
Arbetet med att samordna en gemensam bibliotekswebb med integrerad katalog (webb/opac 2.0) 
har inletts. Som grund för upphandling av webbtjänst och implementering har ett omfattande 
utredningsmaterial färdigställts kring alternativa lösningar, kravspecifikation, kommunikationsplan, 
fortsatt projektorganisation och utvecklingsinsatser. 
 

 Kombib.eu – undersökning och utveckling av nyckelkompetenser  
Bakgrunden till Kombib.eu är förprojekteringar om ”Bibliotekets roll i den lokala och regionala 
utvecklingen”.  De har genomförts i samverkan mellan Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek 
Sydost och med bidrag från Svenska ESF-rådet. Avsikten var att undersöka behovet av 
nyckelkompetenser och kompetensutvecklingsinsatser hos personalen på folkbibliotek och 
universitets/högskolebibliotek i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.  
Under 2010 kom uppföljningen med projektet Kombib.eu med fortsatt stöd från Svenska ESF-
rådet..Omfattande utbildningsinsatser har genomförts, för att folkbibliotekspersonal ska kunna 
fungera som utvecklingsledare i webbutveckling samt kommunikationsplanering. Dessutom har en 
särskild chefsutvecklingskurs genomförts. Personal från universitet/högskola har genomgått 
fördjupningskurs i undervisning/pedagogik.  
Kunskaperna ska nu implementeras i verksamheterna. Rollen som utvecklingsledare ska 
profileras. 

 
 
 

http://www.abmblekinge.se/
http://www.kulturparkensmaland.se/1/1.0.1.0/15/1
http://crossoverbokprat.wordpress.com/
http://bibliotekwebb20.wordpress.com/
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 Kommunikations- och marknadsföringsinsatser där biblioteken presenterar sin omfattande 
och varierande verksamhet för allmänheten.  
Se projekt Futurum.kom http://futurumbibl.wordpress.com/ .  Det är ett samverkansprojekt mellan 
Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar och de 25 folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och 
Kalmar län. Syftet med projektet är att skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för 
upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. 
Projektets inriktning är att utifrån gemensamma värdegrunder och prioriterade målgrupper arbeta 
med utåtriktad kommunikation och marknadsföring. 

 

 Kompetensutveckling av bibliotekspersonal, såväl breda insatser som uppföljning av 
insatser för utvecklingsledare. 
Under 2010 genomfördes ett 90-tal arrangemang för ca 970 deltagare från Blekinge och 
Kronoberg med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör. Flera av arrangemangen 
har även haft deltagare från andra län. En ökande andel kurser och arbetsmöten sker också som 
webbseminarier och via nätbaserade konferensprogram, t.ex. Adobe Connect Pro. 
 

 Media och fjärrlån 
Det regionala samarbetet med transporter mellan biblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar 
län forsätter. Under 2010 transporterades 31 237 lån fram och tillbaka mellan biblioteken. Jämfört 
med 2009 är det här en ökning med 1 620 lån eller 5,5 %. Trenden att medierna strömmar i friare 
banor mellan de tre länen, oberoende av läns- och kommungränser, fortsätter. 

 

 Mångspråkig litteratur 
Medieförsörjningsfrågor vad gäller mångspråkig litteratur diskuteras fortlöpande med 
representanter för värdbiblioteken (Växjö och Karlskrona). Presentation av mångspråkig litteratur 
sker via konferenser och webbaserade arbetsmöten. Under 2010 höll t.ex. en representant för 
Internationella biblioteket/IB en presentation via Adobe Connect om IB:s webbplats och den 
information och de resurser som finns där. Riktlinjer för medieförsörjningen gällande mångspråkig 
litteratur för Region Sydost (Blekinge och Kronoberg) finns utlagda på Länsbibliotek Sydosts 
webbplats under Media/Mediaförsörjning. 

 

 Särskilda tjänster och tillgänglighet. 
Den regionala talboksplanen har uppdaterats tillsammans med Regionbibliotek Kalmar. 
Arbetet fortsätter med samordning, omvärldsbevakning, kompetensutveckling samt regional 
komplettering av bibliotekens mediebestånd. Nedladdningen av DAISY-talböcker fortsätter att öka 
på folk- och skolbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Vid Svenska DAISY-konsortiets (SDK) 
årsmöte 2010 omvaldes en av Länsbibliotek Sydosts konsulenter till ordförande för konsortiet. 
Länsbiblioteket är tillsammans med representanter från FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och 
Centrum för Lättläst en av parterna i en regional arbetsgrupp för att främja arbetet med lättläst 
litteratur och information inom den kommunala handikappomsorgen. 
 
 
 

För ytterligare information, se webbplats för Länsbibliotek Sydost  http://www.lansbiblioteksydost.org/ 
under Om oss/Verksamhet med Verksamhetsplan, Verksamhetsberättelse och Biblioteksutveckling. 
 
 
 
 
 

http://futurumbibl.wordpress.com/
http://www.lansbiblioteksydost.org/

