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Motion av Tomas Melin (MP) om Gemensamt bibliotek
Ett av regionbibliotekets främsta uppdrag är att bidra till ökat samarbete
mellan de olika biblioteken i länet. Redan idag finns också ett samarbete över
kommungränserna, exempelvis vad gäller att se bibliotekens samlade medier
som en gemensam resurs. För medborgarna är dock kommungränserna
fortsatt ett hinder för en smidig biblioteksupplevelse, på ett sätt som inte
följer alla människors livsmönster. I det dagliga livet är vi många som rör oss
över kommungränserna. Bor i en kommun, jobbar i en annan och har
fritidsaktiviteten i en tredje. I så hög utsträckning som möjligt borde även
biblioteksverksamheten vara anpassad efter detta. Därför föreslår vi att
Regionbiblioteket prövar möjligheterna till ett fördjupat samarbete mellan
länets bibliotek.
Folkbiblioteken är kommunernas ansvar, det är en viktig utgångspunkt även
för ett arbete kring bibliotekssamverkan. Samarbetet föreslår vi bygger på
frivillighet, där regionbiblioteket blir spindeln i nätet. Samarbetet kan bygga
på flera ingående delar, som beskrivs nedan, där det självklart blir tydligast
och mest effektivt om alla kommuner deltar i alla delar. Skulle någon
kommun vilja välja och vraka så kan det dock fungera som ett smörgåsbord,
där kommunerna kan delta i vissa delar men inte i andra. Med tiden är vår tro
att de samarbeten som fungerar väl kommer locka till sig fler av
kommunerna. Även andra biblioteksaktörer kan självklart också välkomnas in
i samarbetet.
Några exempel på samarbetsmöjligheter som skulle gynna användarna
kommer nedan, dessa är dock förslag och vilka delar som skulle ingå i ett
samarbete måste självklart vara något som arbetas fram inom samarbetet.
Ett kort för hela länet
Ett exempel på hur vi genom ökat samarbete kan underlätta för medborgarna
vore att samma bibliotekskort skulle ge möjlighet till lån på fler bibliotek.
Regionbiblioteket skulle kunna bjuda in till ett frivilligt samarbete där den
egna kommunens lånekort ger möjlighet att låna på alla bibliotek inom
samarbetet. Idag är det bara möjligt via fjärrlån.
Även andra bibliotek, exempelvis högskolebiblioteken i länet, ska självklart
vara inbjudna i ett sådant samarbete. Det vore en stor fördel om den student
som har tillgång till sin högskolas bibliotek därmed också får automatisk
tillgång till folkbiblioteken.
Lämna tillbaka böcker i hela länet
Redan idag är det möjligt att låna böcker i hela regionen, genom att beställa
hem boken till sitt lokala bibliotek. Däremot är det inte möjligt att lämna
tillbaka böcker i en annan kommun än där de lånats. Det borde vara en
självklar service att kunna lämna tillbaka en lånad bok på vilket bibliotek som
helst i regionen.
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Gemensam webbplats
En gemensam webbplats för alla regionens bibliotek skulle kunna vara en
ytterligare form av samarbete, för att stärka servicen. Där kan var och en i
regionen få en överblick över lånade medier på alla bibliotek eller hitta och
beställa in medier till sitt lokala bibliotek. Trots risk för en initial merkostnad
när system ska synkas, torde detta också kunna minska de totala kostnaderna
för respektive biblioteks webbplats, förutom att ge ett stort mervärde för den
enskilde lånaren.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att
landstingsfullmäktige uppdrar till kulturnämnden att tillsammans med
regionbiblioteket ta fram en plan för ett djupare samarbete mellan regionens
bibliotek.

Giancarlo Ita Gomero
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