
Verksamhetsplan 2014 för Umeåregionens biblioteksarbetsgrupp 

Kontaktperson för arbetsgruppen:  
Kontaktperson för arbetsgruppen: Ingegerd Frankki, bibliotekschef Umeå, 090-163377 
ingegerd.frankki@umea.se 
 
Arbetsgruppens medlemmar: Karin Gulliksson, bibliotekschef Bjurholm, Annika Eriksson, bibliotekschef 

Nordmaling, Åsa Grenholm, bibliotekschef Robertsfors, Catarina Henfridsson, vik. bibliotekschef Vindeln, Henrik 
Åström, bibliotekschef Vännäs, Mats Enarsson, biblioteksansvarig Sävar bibliotek, Wiveca Uhlander, 
biblioteksansvarig Umedalens bibliotek, Gith Kvarnström, intraprenadchef Grubbe bibliotek, Anna-Karin 
Sjögren, vik bibliotekschef Hörnefors bibliotek Åke Samuelsson, Victoria Edman, Maria Westerlund, Ingalill 
Stenmark, Madelein Enström, enhetschefer Umeå stadsbibliotek, Ingegerd Frankki, bibliotekschef Umeå. 

 
 

Verksamhetsområde 
Inom vilket område verkar ni? Vad är er specialitet och ert kompetensområde? 

 
Biblioteksverksamhet 
 

Avsikt/Syfte 
På vilket sätt verkar er arbetsgrupp för Umeåregionens 3 övergripande målsättningar? 

 

 Genom regional bibliotekssamverkan erbjuder vi regionens invånare biblioteksservice med hög 
kvalitet 

 Genom gemensamma tekniksatsningar bidrar vi till att utveckla Umeåregionens bibliotek, både i 
biblioteken och genom att erbjuda digitala bibliotekstjänster 

 Genom gemensam kompetensutveckling möjliggör vi ett bättre utbud av personalutbildning 

Mål 2014 
Vart vill ni ha nått under året? 

 
 
Umeåregionens bibliotek har anpassat sin gemensamma katalog till övergången från SAB till Dewey som 
klassifikationssystem för bibliotekets media, och använder den nationella katalogen Libris för uppdatering 
av katalogposter.  
 
Samsyn vad gäller medieplanering inom regionen i syfte att öka tillgängligheten för låntagarna. 
 
Personalen har förbättrade kunskaper om nya media, ny teknik och har ökad kunskap om 
biblioteksservicen ur ett låntagarperspektiv.  
 
Minabibliotek.se är en användarvänlig och välbesökt webbplats, och ett starkt varumärke för biblioteken i 
regionen. 
 
Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan biblioteksansvariga i regionen är en naturlig del i bibliotekens 
utvecklingsarbete. 
 
Det finns ett samarbete och erfarenhetsutbyte med biblioteken i Örnsköldsviks kommun. 
 
Umeåregionens bibliotek har bidragit till ett framgångsrikt kulturhuvudstadsår. 
 



 

Aktivitetsplan 2014 
Vem gör vad när och hur? 

Aktivitet Genomfört Ansvarig 
 
Riktlinjer tas fram för hur informationen som berör 
placering och orientering på minabibliotek.se utformas 
så att den på bästa sätt stödjer besökarnas möjlighet 
att själva hitta de media de söker. Riktlinjerna ska vara 
tillämpbara på alla bibliotek i regionen. 
 
 

2014-12-31 
 

Åke Samuelsson 

 
Konsekvensanalys av att lämna bibliografisk service är 
slutförd och beslut om försörjning av katalogposter är 
tagen. 
 

2014-12-31 
 

Åke Samuelsson 

 
Frågan om möjligheten att reservera film är utredd.  
 

2014-12-31 Ordförande 

 
Utvecklingen på e-boksmarknaden bevakas. 
Anpassningar i arbetssätt och teknik görs efter nya 
förutsättningar. 
 

2014-12-31 Ordförande 

 
Utbildning i klassifikationssystemet Dewey har 
erbjudits all personal.  
 
 

2014-12-31 
 

Åke Samuelsson 

 
Utbildning erbjuds samtlig personal i webbkatalogen. 
 

2014-12-31 
 

Biblioteksansvariga i 
regionen 

 
Utveckling av bibliotekens regiongemensamma 
webbplats, Minabibliotek.se, fortsätter. Anpassningar 
görs till nya tekniska förutsättningar. Alla bibliotek 
bidrar med innehåll. 
 

2014-12-31 
 

Webbredaktionen och 
biblioteksansvariga i 
regionen 

 
Hålla regelbundna möten i URAX (Umeåregionens 
arbetsgrupp för biblioteksfrågor), minst 5 st/år 
 

2014-12-31 
 

Ordförande 
 

 
Minst en läsfrämjande insats har planerats och 
genomförts i samarbete med Örnsköldsviks bibliotek, 
till exempel bokstationer längs Botniabanan. 
 

2014-12-31 
  

Ingalill Stenmark, 
Annika Eriksson 
  

 
Marknadsföra och bidra aktivt till Littfest och 
Umeåregionen läser som en del i Kulturhuvudstad 
2014. 
 

2014-12-31 
 

Biblioteksansvariga i 
regionen 

 

 

 


