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”Årsbok”

Är pretentiösare är ”årsberättelse”. Att redovisa verksamheten vad man faktiskt utfört och
vilka resultat man uppnått, har på många håll inom biblioteksvärlden uppfattats som mindre
viktigt. Verksamhetens självklara värde skall väl inte behöva klädas i ord, och siffror, varje år.
Och all statistik och redovisning och rapportering tar tid och kraft från det viktiga från
verksamheten. Att ställa samman och publicera en årsbok för kommunens bibliotek är därför
anspråksfullt och ambitiöst.

Vi menar att ”årsboken” är värd insatsen. Folkbiblioteket får inte utan vidare den
uppmärksamhet det förtjänar, och behöver. Det gäller inte minst i dagens situation då
verksamheten utvecklas kraftigt både beträffande inriktning och form. Ansvaret för att skapa
denna uppmärksamhet kan inte ligga på någon annan än bibliotekets företrädare.

En verksamhetsredovisning i efterhand kan ha viktiga effekter, trots att den speglar en
verklighet som är passerad och inte kan göras om. Den kan ge utgångspunkter för tankar om
framtida verksamhet, och den kan stärka bibliotekets, dess personals och dess användares
identitet. Om efterhandsredovisningen är planerad i förväg tillkommer ett starkt styrande
element. Inför det nya verksamhetsåret ställs bibliotekets personal och ledning inför en rejäl
uppfordran: Vilken verksamhet vill vi kunna redogöra för när året är slut? Vad skall vi inrikta
våra krafter på?

”Årsbok” kan i förhållande till ”årsberättelse” ses som en något friare redogörelse för
verksamheten och dess resultat. I årsboken kan vi förutom en strikt resultatredovisning också
möta kortare artiklar som belyser delar av verksamheten. Åtskilliga företag och institutioner
har under senare år låtit sina årsberättelser utvecklas i den riktningen, ibland med och ibland
utan ändring av titeln till ”årsbok” – För Kåstads folkbibliotekets del utgör ”årsboken” ett
tidigt försök att bidra till att biblioteket får en central plats i det lokala samhället.
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Kommunalrådet har ordet
Anförande vid öppnandet av bibliotekets förnyade tidningshörna kallad Halvards hörna.

Det är med stor glädje vi idag kan samlas i och kring en fräsch och välutrustad tidningshörna.
Personligen är jag förstås extra glad över dess nya namn. Men jag vill uppfatta namnet inte
som en fråga om en personlig relation utan som uttryck för det samförstånd som finns mellan
kommunens ledning och bibliotekets företrädare om bibliotekets roll i kommunen. Utanför
protokollet får jag väl också säga att namngivningen av tidningshörnan är en bland flera
åtgärder som visar på en medveten marknadsföring av biblioteket. Kursen i marknadsföring
för bibliotekets personal, betald med kommunala pengar, har uppenbarligen satt sina spår
omgående.

Jag är inte rätt person att avgöra vilka apparater, och tidningar, som bör finnas här. Det är de
professionella bibliotekariernas sak. Man jag inser givetvis nyttan av kopieringsapparater och
kaffeautomat liksom av den stora anslagstavlan som skall göra det möjligt att genom
tidningsklipp få åtminstone en första överblick över debatten om viktiga lokala frågor. Genom
datorterminalerna och databaserna som är tillgängliga genom den är det möjligt att få en
bredare och mera perspektivrik bild än vad senaste numret av dagstidningen kan ge. Det har
jag lärt mig. Viktigare än alla tekniska finesser är dock att tidningshörnan är en mycket
använd och uppskattad del av biblioteket som mötesplats. Detta ger mig osökt en övergång till
min andra huvudpunkt.

Kommunstyrelsen har tillsammans med kommunens förvaltningschefer under något år lagt
ner extra mycket energi på vad vi kallar visionsarbete. Det är för oss uppenbart att
förutsättningarna för verksamheten inom vår kommun håller på att ändras ganska radikalt. Vi
befinner oss inte alls i någon kris, långt därifrån. De kommunala finanserna är i balans, och
det är en god indikator på läget. Men det kan bli besvärligt framöver. Det kommer att bli
besvärligt om vi inte redan nu börjar se längre än till nästa årsskifte.

Flera förhållanden är besvärande för oss, liksom för flertalet svenska kommuner. Vi har blivit,
och blir, färre som bor i kommunen. Vi blir äldre, och de nya och högre kraven på utbildning
klarar vi inte helt och fullt. Industrijobben som vi tidigare försörjde oss med har minskat. Nya
arbetsplatser har visserligen tillkommit, men inte i så stort antal att de helt kan ersätta de jobb
som försvunnit. Vi har också en del problem av annan typ, problem som också är en följd av
samhällsförändringarna. Det är inte samma liv i tätortens centrala delar som tidigare. En del
butiker har slagit igen, det påverkar stadsbilden. Det ser tråkigt ut, och om vår egen, och
andras bild av vår kommun har drag av tråkighet, jag då blir ort och kommun inte längre vår
på samma sätt som tidigare.

Jag har här tagit upp några besvärliga inslag i situationen. Naturligtvis finns det också starka
och faktiskt dominerande positiva sidor av läget. Naturen är underbar, storslagen och nära.
Köer och trängsel hör vi bara talas om på TV. Samhället har ett mänskligt format och
grannsämjan är god. Men allt detta positiva, som det finns mycket av, motsäger inte att vi har
problem som skall hanteras.

Vi måste vidareutveckla vårt lokala samhälle och möta de problem vi har idag och de vi
förutser i en nära framtid. När vi som idag talar bibliotek är det samhällets aktuella problem
som skall vara utgångspunkt för den lokala bibliotekspolitik vi lägger fast. Även om den till
sin yttre from kan tyckas ha drag av välmenande manifest skall den anvisa verksamhetens
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inriktning och stimulera till konkreta åtgärder. Efter samråd med bibliotekets ledning har vi
tagit fram följande ”startpaket”, som efter hand säkert kommer att utvecklas.

Biblioteket skall aktivt bidra till utvecklingen av kommunen som ett bra samhälle att
leva, bo och verka i.

Biblioteket skall stimulera och stödja utbildning på alla nivåer.

Biblioteket skall stimulera till företagande och ge biblioteks- och informationsservice
till framförallt mindre och medelstora företag för att därigenom bidra till att arbetslivet
utvecklas i kommunen.

Biblioteket skall fungera som en mötesplats tillgänglig för alla.

Biblioteket skall bidra till att den lokala identiteten stärks.

Detta innebär att biblioteket inte enbart skall inrikta sin verksamhet på att ge kommunens
invånare en rikare fritid, även om detta är betydelsefullt och också i fortsättningen skall vara
ett givet mål. Men dessutom skall biblioteket stödja arbetsliv och målinriktade studier.
Naturligtvis är inte biblioteket den enda institution som skall arbeta för samverkan och
insatser från många parter. Men nu är vi i vårt bibliotek och det är dess verksamhet vi har i
fokus för vår uppmärksamhet.
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Vad vi vill med vårt bibliotek

Redovisning av en enkätstudie

Under våren 2003 genomfördes en enkel enkätstudie på området kommunala problem och
bibliotekets roll. Studien administrerades av Svenska kommunförbundet. Via fax ställdes
några frågor till kommunstyrelsens ordförande i landets 290 primärkommuner. Användbara
svar kom från 104 kommuner, dvs. 36%, vilket är tillräckligt många för att ge en god bild av
uppfattningen bland ledande kommunpolitiker. Spridningen bland de representerade
kommunerna är stor, både storleksmässigt och geografiskt.

Svaren på de frågor som avser kommunala problem förvånar knappast. Några få angav
visserligen att de inte hade några problem alls, men de svaren är kanske inte helt trovärdiga.
Två huvudfrågor gällde låg utbildningsnivå resp. få arbetstillfällen. Låg utbildningsnivå anges
som stort problem av 46, mindre problem av 51 och inget problem av 7. Motsvarande siffror
för få arbetstillfällen är 32, 48, resp. 24. När dessa uppgifter kombineras med kommentarer i
enkätsvaren tyder de på att en mindre grupp kommuner har tillväxtproblem. Bostäder saknas
och kraven på kommunala investeringar är svår att hantera. Dessa kommuner finns främst i
Stockholmregionen eller nära Göteborg, i enstaka fall i Skåne.

För övriga kommuner är avfolkning ett huvudproblem. Utflyttning av ungdom och låg
nativitet nämns specifikt. Ensidig arbetsmarknad finns i olika varianter. Tjänsteföretag och
småföretag önskas. Att bli högskoleort vore bra. Det är övergången till det nya samhället som
ställer krav, och de kommunala finanserna är på många håll ansträngda, vilket försvårar en
omställning. Enkätsvaren ger alltså stöd åt en av många delad uppfattning att strukturella
förändringar avseende demografi och näringslivsutveckling skapar avsevärda problem för en
stor grupp kommuner.

I enkäten frågades vidare efter eventuella problem med svag lokal identitet, tilltäckliga
mötesplatser för medborgarna resp. svårigheter att få uppmärksamhet till centrala
samhällsfrågor. Svaren visar på att dessa problem finns på många håll. Problem noteras när
det gäller lokal identitet och tillräckliga mötesplatser i 2 kommuner av 3. Svårigheter att få
uppmärksamhet åt centrala samhällsfrågor var besvärligt i 4 kommuner av 5. Men svåra
framträder problemen i ett betydligt mindre antal kommuner.

Några tydliga samband mellan problembildens olika delar i en och samma kommun
framträder inte i studien. Geografi spelar däremot en viss roll. Besvärligheterna förekommer
något oftare i glesbygds-/avfolkningskommuner. Därtill kommer en grupp befolkningsrika
kommuner i Stockholmsområdet som markerar stora problem i aktuella avseenden.

I enkätens andra del frågas om kommunstyrelseordförandes kännedom om bibliotekets
möjligheter att bidra till hantering av kommunens problem som de angivits i enkäten. Cirka
85% svarar att de har mycket god eller åtminstone tillräcklig kunskap på området. Är bilden
entydig? Det är tveksamt, som jag ser det.

Bland de som svarat finns några få som tidigare varit bibliotekarier, är gifta med en
bibliotekarie eller kan stödja sig på en kommundirektör som varit bibliotekschef. Att dessa
”kan bibliotek” är självklart. Men de är få.
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Att döma av uttalanden från åtskilliga bibliotekschefer har kommunens ledande politiker (och
tjänstemän) en tämligen dimmig bild av vad ett modernt folkbibliotek kan göra, och faktiskt
gör. I samband med diskussioner av aktuella förhållanden vid bibliotekskonferenser tycks
kommunpolitiker också ha en tendens att främst referera till sin barndoms bibliotek, som i
dessa sammanhang genomgående framstår i ett rosigt skimmer.

Här finns uppenbarligen motsatta uppfattningar om sakläget, något som i sin tur kan bero på
utgångspunkt för bedömningen. Är man främste politiske företrädare för kommunen förutsätts
man vara väl insatt i kommunerna förhållanden, i den mån de har någon större betydelse.
Omvänt skulle kunna gälla att om jag inte skaffar mig en verklig insikt i en del av
kommunens verksamhet då uppfattar jag inte denna verksamhetsdel som särskilt
betydelsefull. Då vet jag tillräckligt, även om det kanske inte är så mycket.

Åtskilliga bibliotekschefer upplever att bibliotekets position försämrats. Det finns en hel del
tal om marginalisering. Det är lättare att leva med denna upplevelse om den förklaras inte av
förhållanden man själv råder över utan av att man är missförstådd. Ett misslyckande bör helst
beskrivas i tredje person.

Oberoende av vilken förklaring som bäst speglar situationen förefaller ett bättre
informationsutbyte vara önskvärt. Detta informationsutbyte bör , som jag ser det, i första hand
avse vad biblioteket kan göra, skall göra och faktiskt gör för det lokala samhälle där
biblioteket verkar. Under den förutsättningen är det rimligt att räkna med att den politiska
kommunledningen, liksom dess ledande tjänstemän kommer att visa intresse för att delta i
informationsutbytet, och detta på de olika arenor som har betydelse för verksamhetens
inriktning och utformning.

Med de nu angivna förhållandena i åtanke ställdes i enkäten följande fråga:
”Skulle Du önska att biblioteket redovisar sin verksamhet med utgångspunkt från kommunens
problemområden enligt ovan?” Närmare 4 av 5 svarar ja på frågan. 1 av 3 vill ha en sådan
redovisning både i budget- och verksamhetsberättelse och i en särskild biblioteksplan. Lika
många nöjer sig med att få denna typ av redovisning i budget- och verksamhetsberättelse.
Knappt 15% vill ha redovisningen enbart i en biblioteksplan.

Svaren skulle kunna tolkas på följande sätt:
Ledande kommunalpolitiker skulle gärna se att bibliotekens planeringsunderlag liksom
planeringens uppföljning i form av verksamhetsberättelser orienteras efter den problembild
som finns i deras resp. kommun. Biblioteken är en del av den kommunala förvaltning och till
främst för den egna kommunens invånare. En problemorientering av plan och uppföljning
skulle öka dessas relevans och därmed betydelse. Den problemorienterade beskrivningen av
verksamheten, planerad och genomförd, skulle kunna ge ett underlag för dialog om
verksamhetens inriktning och utformning. Politiker och professionella skulle få möjlighet att
mötas på en etablerad arena för att med ett relevant faktaunderlag diskutera
biblioteksverksamheten med hänsyn till vad den ger och vad den kostar.

Detta är en tolkning av bakgrunden till enkätsvaren. Annorlunda uttryckt är det en möjlig bild
av hur kommunpolitikerna upplever situationen. Tolkningen kan föras ett steg vidare, om den
tillåts bli något mer spekulativ. Den kvantitativa beskrivningen av biblioteksverksamhet som
f.n. görs och biblioteksstatistiken är tämligen omfattande, har i huvudsak en professionell
prägel. Den är i mycket inriktad på jämförelser mellan olika bibliotek. Verksamhetsindikatorn
framför andra, den enda som återges i Bibliotekskalendern, är lån per kommuninvånare.
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Genom att ställa utlåningsvolym i förhållande till kommunstorlek skapas alltså en önskad
jämförbarhet mellan bibliotek i olika stora kommuner. En beskrivning med den här
inriktningen kan möjligen ge lite glädje om siffrorna är bättre än grannkommunens men den
ger inte mycket för politiker som skall hantera kommunens aktuella problem.

En uppenbar kommunrelevans har å andra sidan uppgifter om biblioteksverksamhetens
kostnader. Särkilt när kommunens finanser upplevs som ansträngda. Men en verksamhetsbild
som enbart fokuserar kostnaderna ger ett dåligt underlag för beslut. En sådan bild ger försteg
för det är passerat och motverkar en anpassning till aktuella förhållanden.
Kommunpolitikernas svar kan därför uppfattas som uttryck för rationalitet.
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Biblioteket som lokal utvecklingsmotor

Bibliotekschefens årskrönika

Året som gått har i biblioteksperspektiv varit händelserikt och framgångsrikt. Mediabeståndet
har förnyats i rimlig utsträckning, tillgängligheten har förbättrats ytterligare genom än
generösare öppettider och kataloger som ger information om nära nog all den (nyare) litteratur
som finns tillgänglig i Sverige. Tidningshörnan har fräschats upp och datorutrustningen har
kompletterats. Utnyttjandet av biblioteket har också utvecklats tillfredsställande. Antalet
besök har ökat kraftigt. Studieplatserna är trots förra årets ökning otillräckliga till antal.
Utlåningen av böcker är på ungefär samma nivå som tidigare. Det är alltså framför allt på
biblioteket som användningen av dess resurser ökat, förutom att bibliotekets hemsida nu
används från bostäder och arbetsplatser i allt större utsträckning.

Ny verksamhetsidé

Bibliotekets traditionella verksamhet har alltså utvecklats positivt under året. Väl så
betydelsefullt är den förändring, komplettering om man så vill, som genomförts i fråga om
bibliotekets verksamhetsidé. Förändringen innebär att biblioteket (bl.a.) får en roll som
utvecklingsmotor för det lokala samhället. Inriktning av bibliotekets aktiviteter står i
samklang med samhällets behov som identifierats under kommunledningens visionsarbete. Vi
som arbetar på bibliotek finner förändringen stimulerande och viktig. Jag låter den därför
dominera denna årskrönika, även om aktiviteter av betydelse genomförts. Till dessa
återkommer jag i annat sammanhang.

Bibliotekets möjligheter att mera kraftfullt och direkt bidra till samhällsutvecklingen är följd
av förändringar på främst tre områden.

1. Utbildning har om möjligt ännu mer kommit i fokus. Eftersom utbildning och
utbildningsstöd av tradition är ett enkelt område för bibliotekets verksamhet har dess
erfarenhet och kompetens fått ökad vikt.

2. Bibliotekets kompetens att på begäran ta fram information av skiftande slag har ökat
mycket kraftigt genom IT-utvecklingen. Något överförenklat kan i ”referensarbete”
utvecklas till ”omvärldsbevakning”.

3. Uppmärksamhet har blivit en viktig företeelse i många sammanhang. Det är många
frågor. Händelser och institutioner som kämpar om att få den uppmärksamhet som
dessa intressenter anser vara berättigad. Biblioteket är en av de aktörer som kan skapa
uppmärksamhet genom exponeringar av skilda slag, understödda av olika typer av
programverksamheter. Och biblioteket har många besökare.

För alla tre områdena gäller att biblioteket inte är ensam aktör. Man samverkar, kompletterar
och ibland konkurrerar med andra. Resurserna och därmed kapaciteten är vidare begränsad.
Man kan inte göra allt. Vi inriktar oss därför på att utföra tjänster med högt värde, vilket bl.a.
innebär att de skall ha stor betydelse för det lokala samhället. En huvudidé är att kombinera
våra olika typer av resurser eller kompetenser till tjänster som har högre förädlingsgrad än vad
som är vanligt i traditionell biblioteksverksamhet.
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Vi är i början av ett nytt skede. Vi startar i liten skala, gör försök för att lära oss och för att få
möjlighet att med konkreta exempel demonstrera möjligheter. Efterhand, och kanse efter en
del modifieringar kan verksamhetsvolymen öka.

Utbildningsstöd

Redan i de första statliga reglerna för folkbiblioteken, 1842 års folkskolestadga, anges att
sockenbiblioteken (som var den tidens benämning) skulle inriktas för att möta ett
utbildningsbehov. De skulle verka för att de kunskaper som folkskolan gav skulle
upprätthållas. Och så har det förblivit. Ökad läsförmåga och stimulans till läsning (av ”god
kvalitet”) är fortfarande aktuella mål som vi försöker uppnå genom att göra litteratur av olika
slag tillgängliga, delta i kombination med en rad program för att stimulera till läsning.
Relativa nyheter är  aktiviteter för att öka möjligheterna för olika grupper, bl.a. de äldre, att
använda modern IT-teknik. ”Seniorsurf” är härvid en typisk aktivitet. Vi har under året
genomfört en rad kortkurser av detta slag.

Litteratur för enskilda studier har alltid varit tillgängliga på biblioteket eller genom
biblioteket. Genom att möjligheterna till fjärrlån av böcker förbättras, bl.a. genom bättre
kataloger, underlättas studierna.

Vår kommun är inte högskoleort, i traditionell mening, men vi har ett antal
högskolestuderande som av olika skäl valt att även under studietiden vara hemorten trogen. Vi
har ambitionen att understödja denna grupp. Efter mönster från Norrtälje har vi skapat ett
studiebibliotek som är tillgängligt hela dygnet för dem. Vi är måna om att tillhandahålla
kurslitteratur i rimlig omfattning.

Utbudet av utbildningsmöjligheter på högskole- och gymnasienivå är nu mycket stort,
nationellt och internationellt. Att överblicka dessa möjligheter är svårt. Vi har därför påbörjat
att arbeta med att förteckna och sammanställa informationskällor och informationsmaterial.
Vi räknar med att dessa sammanställningar av utbildningsmöjligheter skall stimulera till
vidarestudier.

Utbildningsstimulans är också arbetsnamnet för ett just påbörjat projekt. En serie mindre
utställningar och en serie föreläsningar och diskussioner skall belysa betydelsen av utbildning
för både individ och samhälle. Under året har vi sökt visa betydelsen av den typ av utbildning
som Komvux representerar. Det har skett genom bl.a. ett par diskussionskvällar där tidigare
Komvux-elever berättat om betydelsen av den utbildning de genomgått. En övervikt av
utbildningens uppläggning och inriktning har visats med en skärmutställning. Aktiviteterna
har planerats och genomförts tillsammans med bl.a. Komvux. Biblioteket har bl.a. stått för
lokal, ledning av diskussionerna samt för en samtidig exponering av litteratur som på olika
sätt kan antas vara studiemotiverande. Programmen har varit välbesökta och
uppmärksammade av våra lokala tidningar.
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Näringslivsutveckling

I likhet med flera andra folkbibliotek har vi inlett försök med att på olika sätt stödja
kommunens företag, särskilt de mindre. De sker i samverkan med kommunens
näringslivsenhet och lokala organisationer. Än så länge är vi inte klara över vilka aktiviteter
som kan väntas ge bäst effekt. Följande åtgärder har vi prövat under året.

Fortlöpande exponering på bestämd plats i biblioteket av ny litteratur om företag och
företagande. Nyförvärv av litteratur av denna typ är betydligt mer omfattande än
tidigare. Urvalet är anpassat till de företag som finns i kommunen. Vi har i anslutning
till denna exponering uppgifter om bl.a. databaser med företagsinriktad information.
Vi har på olika sätt marknadsfört denna insats, bl.a. genom information vid flera
träffar anordnade av de lokala företagsorganisationerna.

För gymnasieungdom anordnas på nationell basis tävlingar om nya produktidéer
(”snilleblixtar”) och nya företagsidéer. På biblioteket har vi, i samarbete med de lokala
tävlingsanordnarna, visat ett urval av de lokala tävlingsbidragen. Samtidigt har
tävlingarna som sådana presenterats.

Vi har vidare inlett en serie av utställningar för presentation av kommunens företag.
Tanken ör att resp. företag skall visas i flera olika perspektiv. Resp. utställning
kombineras med ett program där olika företrädare för företaget har möjlighet att
presentera olika sidor av verksamheten. Särskild vikt läggs på företagets betydelse för
vårt lokala samhälle. Under året har vi på detta sätt presenterat två förslag.

Att på uppdrag av bibliotekets ”kunder” söka information om snart sagt vad som helst
har under senare år blivit en allt större uppgift för biblioteket. När det gäller
informationssökning har bibliotekets personal en god professionell kompetens. Med
denna som grund har vi startat ett projekt för att utveckla denna kompetens med
inriktning på omvärldsbevakning. Under det gångna året har vi på detta område i
huvudsak ägnat oss åt egen kompetensutveckling. Vi avser att under detta år åta oss
några uppgifter på området och genomföra dessa som demonstrationsfall. Det blir på
sitt sätt övningsuppgifter för personalen och samtidigt en tidig marknadsföring av den
nya tjänst som vi sedan räknar med att kunna erbjuda mindre företag utan egen
kompetens på området. Även den kommunala förvaltningen kan tänkas ha intresse för
denna tjänst. Måhända även enstaka fritidspolitiker. Kommunens många föreningar är
en annan tänkbar målgrupp.

Mötesplats

Biblioteket har en central placering vid Stora Torget. Detta stärker dess möjlighet att fungera
som en väsentlig mötesplats. Ett modernt bibliotek som vårt har lokalutrymmen som tillåter
bibliotekets besökare att använda böcker och andra medier på plats i biblioteket. Vi
disponerar också mindre utrymmen som är lämpliga för utställningar resp. för föreläsningar
och diskussioner. Lägg därtill att både traditionell och nyare biblioteksverksamhet attraherar
många besökare. Biblioteket är naturlig mötesplats, och den kan utvecklas än mer. Under det
gångna året har följande genomförts.

Tidningshörnan har, som tidigare framgått, rustats upp.

I anslutning till tidningshörnan har vi skapat ett minikafé.
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Vi har prövat att under sommarhalvåret driva ett utomhuskafé på Stora Torget invid
biblioteksentrén. Detta skapade mera problem än vi önskade. Vi måste därför pröva en
annorlunda utformning om vi skall kunna fortsätta.

Vi ökar bibliotekets dragningskraft genom en mer omfattande programverksamhet,
inkl. utställningar. Vi kan konstatera att när denna verksamhet ökar i volym skapar den
grund för ytterligare verksamhet. Biblioteket blir en etablerad plats för en rad olika
typer av aktivitet. Den blir en Mötesplats, en mötesplats som kan användas som medel
för att skapa uppmärksamhet åt frågor som man menar förtjänar uppmärksamhet.

Begränsningen för denna utveckling är mycket tydlig. Den ligger i den kapacitet som
bibliotekets personal har. Enkelt uttryckt: Mer personal ger ökade möjligheter till
aktiva insatser för att stödja det lokala samhällets utveckling.

Till sist några ord om effekterna av den nya, och i en del fall nygamla verksamheten. I första
hand har vi skapat ett antal verktyg eller möjligheter. Det är relativt lätt att konstatera att de
fungerar. Vi kan också mäta i vad mån möjligheterna nyttjas. Och vi kan med tillfredsställelse
notera ett relativt stor och ökande användning av de olika tjänster som erbjuds. Bibliotekets
verksamhet har också fått stor uppmärksamhet i media, särskilt i våra lokala tidningar. Det får
ses som ett värde i sig. Däremot är det svårt och delvis omöjligt att klarlägga vilka ”slutliga
effekter” som uppnås. Vi är i detta avseende i samma läge som flertalet av kommunens
verksamheter. Detta hänger bl.a. samman med att det tar tid innan effekterna märks, att en
viss effekt är resultatet av en hel rad av olika aktiviteter genomförda av skilda aktörer. För att
trots svårigheterna få uppfattning om effekterna kommer vi att tillsammans med Högskolan
genomföra några konsekvensstudier. Vi hoppas kunna utveckla användbara metoder. Vi vill
också inbjuda kommunens politiker att utnyttja de tillfällen som bjuds till självsyn.
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Rubriker utan text

I en årsberättelse, och än mer i en Årsbok, kan det vara på sin plats med några mera fritt
utformade artiklar som belyser enskilda delar eller aspekter av verksamheten. Här  följer
några exempel, som skulle kunna ingå i årsboken för Kåköpings bibliotek.

Verksamheten i siffror
En siffermässig redogörelse för verksamhetens utveckling är en självklarhet. Men den
utvecklas  och görs mera meningsfull för bibliotekets intressenter.

Årsboken som verktyg för styrning och utveckling
En redovisning av tankarna bakom årsboken med motiven för dess relativt ambitiösa
utformning.

Författaren XX, en bygdens son

Ny litteratur av våra lokala författare

Att släktforska på internet

Fem låntagare ger sin syn på biblioteket

Intryck från en utställning på biblioteket

Upplevelse, evenemang, uppmärksamhet


