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Skaraborg 15 kommuner

Essunga Falköping 
Grästorp Gullspång 
Götene Hjo Karlsborg 
Lidköping, Mariestad 
Skara Skövde Tibro 
Tidaholm Töreboda Vara



Uppdrag till bibliotekscheferna 2016
• Projektmedel från Skaraborgs 

Kommunalförbund

• Förstudie & studiebesök: Götabiblioteken i 
Östergötland, Familjen Helsingborg i norra och 
västra Skåne, Kohabiblioteket Hylte i Halland

• Med målet att förbättra biblioteksservicen för 
medborgarna i Skaraborg!



Två grupperingar

• Bibliotek Skaraborg 9-gruppen - norra och 
östra Skaraborg: Gullspång, Hjo, Karlsborg, 
Mariestad, Skövde,  Tibro, Tidaholm, Töreboda 
samt Falköping som observatör

• V6: Lidköping, Essunga, Vara, Götene, 
Grästorp, Skara



Systembeslut 9-gruppen
• December 2016 – styrgruppen beslutar 

att välja Koha. 

• Sju av samarbetskommunerna Libra-
bibliotek, Tibro Book-it

• Falköping Book-it

Presenter
Presentation Notes
Efter diskussioner om serverdrift och ansvar för detta utkristallliserades två arbetsgrupper.Koha är baserat på öppen källkod (Open Source). Det innebär att systemet är fritt att utveckla och att alla användare hjälps åt att förbättra genom att dela med sig av sina egna investeringar i tid och pengar.  



Projektledare till 9-gruppen
• Projektledare from  1 september 2016. Annica 

Arvidsson, bibliotekskonsulent Värmland

• Projektet förlängt till 31 juni 2018, 

Presenter
Presentation Notes
projektledares arbetstid: 50 % t.o.m. 30 september, 30 % 1 0kt-31 dec, 20 % 1 jan-31 juni 2018.



Juridik
• Stadsjurist Tobias Carlgren, Skövde 

kommun, formuleringar i avtal, 
anpassningar till GDPR mm

Upphandling
• Upphandlingsenheten, Skövde kommun, 

ledde upphandlingsförfarandet under våren 2017 



Migrering, drift och support
• imCode -

med avtal med underleverantör 
Kreablo

• Avtal tecknat i juni 2017.

• Skövde IT - drift av server + 
testserver
Tillhandahåller teknikansvarig som en 
del i supportkedjan i 
fö lt i d ll  

Presenter
Presentation Notes
imCode Huvudkontor i Visby, men kontor även i Stockholm. Ingen erfarenhet av biblioteksverksamhet, men stor erfarenhet av Open source i offentlig verksamhet. Tillhandahåller projektledare Crister KarlénKreablo , Skellefteå, Andreas för programmeringSkövde it - Tillhandahåller teknikansvarig som en del i supportkedjan i förvaltningsmodellen



Styrgrupp & avtal
• Bibliotekscheferna från de åtta kommunerna, IT-

chefen i Skövde kommun samt bibliotekschefen i 
Falköping.

• Avtal med Skövde IT (serverdrift)

• Samarbetsavtal (mellan kommunerna), 

• Beslutshanteringsdokument (för samarbetet) 

• Fördelningsnyckel (ekonomisk uppdelning) 

• Systemdrifts- och supportavtal (med imCode).



Ekonomi
Fördelningsnyckel (grundprincip) för fördelning 
av kostnader:

• 15 % lika för alla deltagande kommuner

• 85 % baserat på kommunens folkmängd

Presenter
Presentation Notes
Skövde ska vara motorn i Skaraborg



Samarbetsområden
• Biblioteksdatasystem (migrering till gemensam 

katalog för 8 kommuner juni 2017-februari 
2018) inklusive katalogförberedelse- och 
samarbete.

• Gemensamma regler och avgifter.

• Gemensamt policydokument 

• Mångspråkssamarbete.

• Transporter inom Skaraborg 15 
kommuner+VGR



Förvaltningsledare

• Internrekrytering. Anställning maj 2017.

• Diskussion i styrgrupp – viktigt att ta vara på 
kompetenserna och säkra processerna

• Beslut: Förvaltningsledare 30 % +                                  
Bitr. förvaltningsledare/utbildningsansvarig 
30%

Presenter
Presentation Notes
Tomas Jiglind, bibliotekstekniker på Mariestads bibliotekKlas Blomberg, it-bibliotekare sedan december 2017 Skövde stadsbibliotek
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Arbetsgrupper biblioteken
• Systemgrupp

• Cirkulationsgrupp  

• Regelgrupp  

• Transportgrupp  

• Mångspråksgrupp  

Presenter
Presentation Notes
alla systemfrågor och arbetat med upphandlingen), har nu ersatts av ett förvaltningsteam (permanent, enligt förvaltningsmodellen).Cirkulationsgrupp (pågående, diskuterar hur medierna ska cirkulera i organisationen, kommer ej att bli permanent).Regelgrupp (pågående, diskuterar gemensamma regler och avgifter, kommer ej att bli permanent).Transportgrupp (var aktiv under hösten 2016, såg över medietransporterna). Samarbete med VGR regionserviceMångspråksgrupp (aktiv t.o.m. juni, har tagit fram förslag på framtida arbetssätt i organisationen), ny gruppering från oktober (permanent).Samaerbete med Kultur i Väst



Utvecklingsområden
• Koha-utveckling

• Gemensamt lånekort på g

• Gemensamt utbud av databaser på g

• E-bokssamarbete – gemensam portal på g

• Gemensam webbportal

Presenter
Presentation Notes
Utveckling Koha beställt hos imCode/Kreablo hittills:Sms förvarning – Koha-koppling till Sms-teknikHemmabibliotek som avsändare för reservationsmeddelandenTransportmatris – kontakt tagen med e-logistikprogrammet Högskolan i Skövde



Framgångsfaktorer
• Tydligt uppdrag

• Projektledare

• Förvaltningsledare med kompetens & driv

• Resultatinriktad styrgrupp

• Samarbetet med It-enheten Skövde kommun

• Samhällsutvecklingen och Skaraborgs behov!

Presenter
Presentation Notes
Samarbete biblioteken emellan
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Vi är inte först men störst!



Kontakta oss gärna:
• Klas.blomberg@skovde.se

• Tomas.jiglind@mariestad.se

• Anna.gullstrand@skovde.se
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