
Bibliotek utan gränser 
Ett samverkansprojekt

Degerfors

Hällefors

Karlskoga

Kristinehamn

Storfors



År 1492 upptäckte Columbus Amerika

w År 1492 upptäckte de 
amerikanska indianerna Columbus



Kort bakgrund

w Degerfors ligger i landskapet Värmland och i Örebro 
län. Kommunen har ca 10.000 invånare. Biblioteket har 
5 anställda – 1 bibliotekarie och 4 assistenter. 2003 
lånade biblioteket ut 7,1 volymer per invånare.



Hällefors ligger i landskapet Västmanland och i 
Örebro län. Kommunen har ca 7.700 invånare. 
Biblioteket har 7 anställda – 1 bibliotekschef, 2 
bibliotekarier och 4 assistenter. I bokhandeln finns 1 
butikschef samt 1 turistansvarig. 
2003 lånade biblioteket ut 9,1 volymer per invånare.



w Karlskoga ligger i landskapet Värmland och i Örebro 
län. Kommunen har ca 30.600 invånare. 
I biblioteksorganisationen finns 10 bibliotekarietjänster 
(inklusive 2 gymnasiebibliotekarier) och 9 
assistenttjänster och 3 rådgivare, totalt 28 personer. 
2003 lånade biblioteket ut 6,8 volymer per invånare



w Kristinehamn ligger i landskapet Värmland och i 
Värmlands län. Kommunen har ca 24.000 invånare. 
Biblioteket har 11 anställda – Kulturchefen, 5 
bibliotekarier och 5 assistenter.
2003 lånade biblioteket ut 6,8 volymer per invånare.



w Storfors ligger i landskapet Värmland och i Värmlands 
län. Kommunen har ca 4.600 invånare. Biblioteket har 
4 anställda,1 bibliotekarie och 3 assistenter.
2003 lånade biblioteket ut 4,6 volymer per invånare.



w Biblioteken i Degerfors, Hällefors och Karlskoga i 
Örebro län, Kristinehamn och Storfors i Värmlands län 
har alla samma biblioteks datasystem för katalog och 
utlåning – Axiells Libra III



Katalog och lånekort

w Biblioteken i Degerfors, Karlskoga och Storfors har en 
gemensam låntagar- och mediakatalog, gemensamt 
lånekort och ett fritt flöde av media mellan biblioteken. 
Biblioteken i östra Värmland kan erbjuda sina nya 
kunder att registrera sig med valfritt bibliotekskort. 
Hällefors bibliotek kan hämta katalogposter ur 
Karlskoga biblioteks mediakatalog.



Utlåningsbestämmelser

w Egna lokala bestämmelser kommer alltid att behövas 
men försök görs att överbrygga de största olikheterna i 
systemen, så att kunderna upplever 
bibliotekssystemen som en sammanlänkad enhet.



Inköpsrutiner

w Gemensamma insatser i mindre skala bör alltid vara 
aktuella. Exempel kan vara, inköp av speciallitteratur, 
litteratur på andra språk, bevakning av topografi etc.



Informationstjänster

w Gemensam översyn av befintliga prenumerationer bör 
göras. Möjligheten att hjälpa kunderna med kopior ur 
elektroniska databaser  skall alltid övervägas.
Det skall vara gratis att beställa artiklar av varandra.
Biblioteken i östra Värmland bör tillsammans kunna 
delta i ”Fråga biblioteket”-tjänsten på Internet under 
den gemensamma rubriken ”Bibliotek östra Värmland”



Magasins- och gallringsplan

w En enhetlig och formaliserad magasins- & 
gallringsplan med i förväg inbokad agenda kan 
synliggöra ett för biblioteket nödvändigt arbete som har 
en tendens att ständigt bortprioriteras i  brist av tid.



Marknadsföring

w Egen producerade trycksaker  som broschyrer, 
läsguider.nyhetslistor m.m bör anpassas för 
gemensamt bruk.
Kulturarrangemang bör kunna samarrangeras.
En gemensam arbetsgrupp skall 
tillsättas för att arbeta med marknadsföringsfrågor.



Transportsystem

w Medier som tillhör Degerfors och Karlskoga bibliotek, 
inlämnade på någon av Värmlands bibliotek kan med 
fördel skickas till Storfors bibliotek för vidare transport.
Kristinehamn och Degerfors  började i augusti i år ett 
samarbete med delad bokbuss. 



Personal

w Alla personal  ges möjlighet att praktisera på
respektive bibliotek under kortare perioder. 
En gemensam informell ”personalpool” borde kunnas 
skapas!



Fortbildning

w Biblioteken i östra Värmland skall alltid informera 
varandra om kommande kurser och konferenser. 
Möjligheten att samarrangera skall alltid tas i 
beaktande.



Rådgivare

w Karlskoga biblioteks organisation omfattar idag budget- & 
skuldrådgivare, energirådgivare och konsumentrådgivare. 
Energirådgivaren arbetar även i Degerfors kommun och 
konsumentrådgivaren bistår Lekebergs kommuninvånare med 
hjälp till viss del med reklamationsärenden. 
Alla kommunerna i östra Värmland har någon eller några av 
rådgivarfunktionerna men oftast inte i biblioteksorganisationen 
med placering och mottagning på biblioteket.  
Rådgivarna i östra Värmland träffas regelbundet för utbyte av 
tankar och idéer.



Vad händer sedan!

w Ett antal mindre arbetsgrupper från samtliga bibliotek 
skapas med regelbundna träffar för att diskutera 
gemensamma samarbetsfrågor och framtidsfrågor.



w Ständigt återkommande kontakter och studiebesök av 
all personal på alla bibliotek är en förutsättning för ett 
gott samarbete. 
Under våren 2005 har personalen gjort praktikdagar

på respektive bibliotek.

w En gemensam arbetsgrupp arbetar med  lokala 
mediaplaner! 

2004 - 2005



w Biblioteksansvariga i Degerfors, Karlskoga & Storfors 
har under våren arbetet med en gemensam mall för en 
biblioteksplan för respektive bibliotek. 

Bibliotekscheferna arbetar också med att ta fram 
servicegarantier för biblioteken. Arbetsmodellen 
kommer att presenteras för övriga samarbetspartners.



w Den 28 september hölls ett första gemensamt 
sammanträde med Kulturnämnderna i Karlskoga och 
Degerfors



Av detta kan vi lära!

n Den största svårigheten är inte att få folk 
att acceptera nya idéer,

n Utan att få dem att överge de gamla  
/ John  M Keynes


