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1. INLEDNING
Utanför Emmaboda centralort finns sex Närbibliotek belägna i Boda Glasbruk, Eriksmåla,
Broakulla, Lindås, Långasjö och Vissefjärda.
Alla biblioteken är placerade i eller i närheten av skolan med undantag av Eriksmåla, som inte
har någon skola, där biblioteket ligger i anslutning till förskolan och Boda Glasbruk
som varken har skola eller förskola .
Tanken med kvalitetsarbetet inom vår verksamhet är att det ska utgå från arbetet i
ålderspannet från ” noll till hundra år ”. Kvalitetsredovisningen ska vara enkel att överblicka
och vara ett verktyg som enkelt går att använda. På så sätt blir kvalitetsarbetet och
kvalitetsredovisningen förutsättningar för våra biblioteks utveckling. Den ska ha koppling till
bibliotekslagen, Emmaboda kommuns Biblioteksplan, Barnplan samt närbibliotekens
handlingsplaner.
Bildningsnämndens budgetmål, samt de lokala handlingsplanerna måste vara tydliga, allt vi
gör skall vara inriktat på att klara av det uppdrag vi har. I det ingår att granska, bedöma och
redovisa resultat och måluppfyllelse. När det gäller redovisningen är kraven dessa:
• Redovisningen bygger på systematiskt insamlat material
• Värdering finns med
• Värdering görs i förhållande till bedömningskriterier, dvs. mål i lokala arbetsplaner
• Resultat, analys och värdering tillsammans med redovisade åtgärder hänger
samman i en helhet
• En bedömning av i vilken grad biblioteken lyckats genomföra sitt uppdrag finns med
uttryckt i ord och/eller med siffror
• Beslutade åtgärder följs upp i nästkommande redovisning

Viktiga händelser under året





Biblioteket i Långasjö deltog i Långasjö skördefest genom bokförsäljning och
information.
Kulturarrangemang, ” Kväll med Bibblan” för vuxna på våren och hösten. På våren var
temat, “Sju sorters kakor”. Det var i Lindås och Karin Bernfalk föreläste om sin blogg
och gav tips och idéer. På hösten hade vi Frågesport på Vissefjärda bibliotek. Alla
bibliotek i yttre bildningsområdet.
Tre i personalen har under HT-12 påbörjat Skolbibliotekarielyftet. En av dessa tre har
slutat sin tjänst i höstas och vi är två som fortsätter under LÅ-13. Ny personal som
började i augusti 2013 deltog sista terminen.

2. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Organisation
Utanför centralorten finns sex Närbibliotek.
Boda Glasbruk, Broakulla, Eriksmåla, Lindås, Långasjö och Vissefjärda.
Biblioteken är organisatoriskt underställda bibliotekschefen från februari 2013.
Biblioteken är integrerade skol- och folkbibliotek, vilket innefattar en bred service till
allmänheten och barn/elever vid förskolan och skolan.
Verksamheten består i att ge service gentemot låntagarna samt uppsökande och utåtriktad
verksamhet.
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Boda Glasbruk bibliotek ligger i den numera nedlagda skolan. Inom byggnaden finns också
numera ett gym, och samlingslokal med kök mm. Biblioteket innehåller ca 6 800 volymer.
Broakulla bibliotek är beläget i Johansfors skola och heter därmed Johansfors bibliotek.
Biblioteket innehåller ca 14 000 volymer.
Eriksmåla bibliotek är beläget i Eriksmåla skola (skolan är nedlagd) där lokalerna delas
med Solgläntans förskola. Biblioteket innehåller ca 7 700 volymer.
Lindås bibliotek ligger från ht-13 i skolan i nyrenoverade lokaler. Biblioteket innehåller ca
18 200 volymer.
Långasjö bibliotek har sina lokaler inne i Långasjö skola. Biblioteket innehåller ca 9
400 volymer.
Vissefjärda bibliotek finns som en tillbyggnad på skolan. Biblioteket innehåller ca 15 000
volymer.

Personal
Tjänsterna består av 3 heltidstjänster fördelade på:
Eriksmåla och Johansfors = 100 % Kultur- & Biblioteksassistent
Boda Glasbruk och Lindås 2013-01-01- 2013-12-31= 100 % fördelade på tre personer 20 %
Kultur & Biblioteksassistent 60 % biblioteksassistent 20% annan personal.
Långasjö och Vissefjärda = 100 % Bibliotekarie
Bibliotekspersonalen servar skolor och förskolor i anslutning till närbiblioteken, med
boklådor, bokprat, läsbesök, grupp- och klassbesök på biblioteken, informationssökning samt
bibliotekspedagogik. Vi bränner vid behov Daisy i TD-form (texten visas upp på
datorskärmen i samma takt som den läses upp) till specialpedagogerna på skolorna för
underlätta läsinlärningen för elever med detta behov. Bibliotekspersonalen deltar regelbundet
på de olika skolornas personalmöten. Vi arrangerar kulturevenemang och har
utställningsverksamhet. På regelbunden basis förekommer också uppsökande verksamhet,
boken kommer, till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Kultur &
biblioteksassistenterna och bibliotekarien ansvarar för områdets gemensamma bokinköp.
Efterfrågat arbetsplatsbibliotek utgår från Lindås bibliotek och två institutionsbibliotek från
Johansfors bibliotek.
I arbetsuppgifterna ingår också att delta i kommunens Kulturgrupp 0-20. Kultur- &
biblioteksassistenterna samt bibliotekarien på Yttre området ingår i gruppen som arrangerar
författarbesök tillsammans med bibliotekarien på Bjurbäcksskolan. Kultur- &
biblioteksassistenten i Johansfors/Eriksmåla har tillsammans med Bjurbäcksskolans
bibliotekarie särskilt ansvar för de praktiska arrangemangen runt författarbesöken. Kultur- &
biblioteksassistenten i Johansfors/Eriksmåla har även bevakningsområdet musik på sin del.
Bibliotekarien i Långasjö och Vissefjärda har ansvar för skolfilmen och utskick av
kulturbrevet tillsammans med ordförande i kulturgruppen medan Kultur- & biblioteksassistent
i Lindås har ansvar för Bion kommer och deltar i skolfilmsarbetet.
Samarbete mellan kultur- & biblioteksassistenterna och bibliotekarien sker regelbundet
genom t.ex. inköps- och arbetsmöten (11 ggr per år) liksom inom tillfälliga projekt och med
löpande sysslor.

3. LEDNING OCH KVALITETSARBETE
Styrning och ledning sker via bibliotekens mål och verksamhetsplaneringar,
personalmöten, ledningsmöten, medarbetar-/lönesamtal och projektplanering.
“Ledningsgrupp biblioteken” är en styrgrupp för biblioteksövergripande frågor som har
funnits i övergången till en ny organisation. Biblioteksplanen är styrdokument för samtliga
bibliotek och verksamheter.
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Kvalitetsarbete: Personalen vid biblioteken träffar regelbundet bibliotekschefen under året för
att följa upp och utvärdera planerade insatser. Vad fungerar och vad fungerar inte, vilka nya
åtgärder måste vi göra. Vi anpassar verksamhetsplaneringen efter de förändringar som måste
göras. Kompetensutveckling sker via konferenser, kursdagar/arbetsmöten i närregionen.
Personalen har deltagit i breddseminarier i “Låna dig rik”-kampanjen.
Under HT-12 startade skolbibliotekarielyftet för två i personalen. Utbildningen håller på tom
HT-13. Den nya personal som började i augusti 2013 deltog i sista terminen.

Analys och bedömning
Tydliga mål och dokumenterade projekt gör det lättare att följa upp verksamheten. De
kontinuerliga mötena med uppföljning av verksamheten fungerar bra. Kompetensutveckling
tillsammans med övriga bibliotek i regionen efterfrågas och bör göras möjlig.

4. UNDERLAG FÖR REDOVISNING
Fakta – utlån och besökare
Statistik utlån
Bibliotek

2009

2010

2011

2012

2013

Boda Glasbruk

1189

1691

1796

1912

1620

Eriksmåla

3169

3139

3164

2888

2932

Johansfors

11368

11568

11635

10389

11481

Lindås

26218

24797

22410

20936

20869

Långasjö

7005

6988

6603

6181

6483

Vissefjärda

15631

16635

15661

15120

13736

Boken kommer utlån
Bibliotek

2009

2010

2011

2012

2013

Boken kommer Norr

721

705

654

562

440

Boken kommer Öst

72

81

169

Boken konner Syd

260

346

398

142
360

361
259

Tid för Boken kommer 2013
Bibliotek
Boken Kommer Norr
Boken Kommer Öst
Boken Kommer Syd
5

Antal BKlåntagare
5-6
3-4
2-3

Tid för Daisy
tillverkning
5
5
-

Antal timmar
för besök
33
17
18

Summa timmar
38
34
18

Besökare
Bibliotek

2012 v.20

2012 v.39

2013 v.20

2013 v.39

7

9

8

9

Eriksmåla

11

9

8

14

Johansfors

95

110

87

113

Lindås

129

132

131

135

70

78

37

45

150

181

102

175

Boda Glasbruk

Långasjö
Vissefjärda

Öppethållande 2013
Bibliotek

Antal timmar Antal timmar
allmänheten
skolan
Boda Glasbruk
135
Eriksmåla
129
Johansfors
356
130
Lindås
360
186
Långasjö
194
73,30
Vissefjärda
364
87
** Inklusive läsbesök på förskolan.

Antal timmar
förskolan
15
15
48
22**
43,30**

Antal timmar
Övriga grupper
2
2
1,5
1,5

Öppettider 2013
Bibliotek
Boda Glasbruk
Eriksmåla
Johansfors
Lindås
Långasjö
Vissefjärda

Veckodag
Tisdag
Måndag
Tisdag
Torsdag
Måndag
Torsdag
Tisdag
Måndag
Torsdag

Öppettider
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
14.30 - 18.30
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00

5. ANALYS OCH BEDÖMNING
Utlån
Boda Glasbruk har minskat sin utlåning med ca 1700 utlån, 15%. En av förklaringarna är att
storlåntagare har försvunnit och antalet barnbokslåntagare har minskat när familjer flyttat på
sig och en del barn börjat skolan då huvuddelen av deras boklån sker där. Med tanke på att
användargrupperna ser väldigt olika, och har förändrats ut under året så har Boda Glasbruk
6

bibliotek ändå lyckats förse användargrupperna med önskad media. Boda Glasbruk bibliotek
har lagt mer tid för låntagare som vill lära sig mer om e-böcker fungerar samt nedladdning av
daisy och förmedla egen nedladdning till låntagare. Lindås har gjort en marginell minskning.
Lindås skola har genomgått ett stort renoveringsprojekt som var klar sommaren 2013. Under
flytten i somras var biblioteket stängt under en månad. Invigningsfest hölls i oktober och
biblioteket hade öppet hus. Biblioteket håller på att utveckla nya arbetsformer tillsammans
med skola och förskola inom skolbiblioteket.
Eriksmåla bibliotek har ökat sin utlåning med 2% även Johansfors bibliotek har ökat med
11%. Ökning i Eriksmåla kan tillräknas att vuxenlånen ökat något. I Johansfors är ökningen
större och beror till största delen på omläggning av skolans nyttjande av biblioteket men även
en ökad andel vuxenlån.
Vissefjärda har minskat sina utlån med 1384 lån, 9%. Långasjö har ökat sina med 302 utlån,
4%. En orsak till att Vissefjärdas utlån har minskat är personalfrågan. En anställd slutade och
vikarier tillsattes vilket kan ha bidragit till ett visst glapp i öppettiderna. Tillsättningen av en
ny anställd pågick under sommaren och antalet besök under senvåren fram till sensommaren
kan ha minskat eftersom en del besökare var osäkra på om biblioteket var öppet eller stängt.
Minskade utlån kan också bero på att några enstaka låntagare delar på långserie-låneböckerna
och att detta inte har blivit registrerat i efterhand, samt en viss minskning på “Boken
kommer”-lån. Att Långasjö trots personalfrågan har haft ökade utlån är överraskande och
positivt.

Boken kommer
Arbetet med tjänsten Boken Kommer (BK) förändrades 2008 vilket gjorde det möjligt att
bränna Daisyskivor direkt på de utlånande biblioteken. Detta är en service till våra låntagare,
som verkligen uppskattats, men som också tar tid att sköta. Detta har medfört att ett större
antal arbetstimmar har lagts på tjänsten Boken Kommer.
Boken Kommer Norr utgår från Johansfors bibliotek. Man servar även via Johansfors
bibliotek en boksnurra på Ekebo servicehus där böckerna byts ut regelbundet samt, sedan
2011, en boklåda på “träffplats Broakulla”. En plats där hemtjänstpersonal och pensionärer
samlas.
Boken Kommer Öst (BK) Tjänsten utgår från både Lindås och Boda Glasbruk.
Boken Kommer Syd i Långasjö och Vissefjärda har något färre BK-låntagare under 2013.

Besök
Då besöksräkning endast görs två veckor per år blir siffrorna kanske inte helt rättvisa.
Mycket kan påverka både positivt och negativt. Dåligt väder eller att skolan har andra
aktiviteter och därför inte kommer till schemalagda biblioteksbesök ger minussiffror. Bra
utställningar eller andra evenemang, flera klass-/gruppbesök än vanligt ger plussiffror, men
som ett jämförelsetal år från år kan statistiken användas. De närbibliotek som även är
skolbibliotek räknar såväl besök på öppettiden, för allmänheten, som besök av elever under
skoldagen.

Klass/Gruppbesök
Eriksmåla bibliotek och Johansfors bibliotek har haft öppet för förskolebesök en gång i
månaden. På Johansfors bibliotek har klasserna F-3 regelbundna biblioteksbesök medan
årskurs 4-6 bokar allt eftersom. Dessutom är biblioteket ”allmänt öppet”, med bemanning, en
gång i veckan. Utöver detta är biblioteken öppna, utan bemanning, under hela förskole/skoldagen då biblioteken används flitigt för studier och diverse samlingar. Uppskattningsvis
besöks biblioteket i Johansfors varje dag under läsåret av ca 25 elever utöver klassbesök.
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I Lindås görs besöksschema för varje läsår i samråd mellan skola/förskola och bibliotek.
Samtliga skolklasser besöker biblioteket varannan vecka. Samtliga förskolegrupper besöker
biblioteket var var fjärde vecka. I samband med läsprojekt, temaarbete, bibliotekskunskap och
vissa utställningar görs extra besök på biblioteket under året. Biblioteket används till studier
och temaarbeten. I Långasjö och Vissefjärda besöker samtliga skolklasser biblioteket
varannan vecka under en lektionstimme/klass. Ett besöksschema läggs upp i samråd med
lärarna varje läsår. Förskolorna i Långasjö och Vissefjärda besöker biblioteket var fjärde
vecka för att låna på biblioteket alternativt har sagostund på förskolan. Utöver detta
tillkommer bibliotekskunskap, läsprojekt och bokprat. När biblioteket i Långasjö och
Vissefjärda är bemannade är alla välkomna in och även då personalen inte är på plats, då det
finns möjlighet att skriva upp sina lån.
För samtliga bibliotek i ytterområdet gäller att tillängligheten för grupper/ klasser och
allmänheten kan inte bli större än vad den är idag i Yttre Bildningsområdet med den
personaltäthet som finns i nuläget.

Öppettider
Under 2013 har de tre stora närbiblioteken i yttre bildningsområdet Johansfors, Lindås och
Vissefjärda, haft lika mycket öppet det vill säga 8 timmar per vecka. De övriga närbiblioteken
har öppet en dag per vecka 3-4 timmar.

6. UPPFÖLJNING
Uppföljning av kvalitetsredovisning 2013
Gemensamma mål 2013


Handlingsplaner: Att göra en gemensam handlingsplan för närbiblioteken, och att
omarbeta barnplanen i samarbete med Emmaboda bibliotek.
Kommentar: Detta genomfördes under höstterminen. dessutom ska vi göra lokala
handlingsplaner med våra lärare.
 Allmänkulturen: Vi planerar två nya “Kväll på bibblan” en på våren och en på
hösten/vintern.
Kommentar: På våren hade vi tema “Sju sorters kakor” på biblioteket i Lindås. Vi hade bjudit
in “bagerskan” Karin Bernfalk som, medan hon berättade om bakning, dekorerade en tårta
som sedan bjöds smakprov på. Vi från biblioteken bjöd på boktips på temat. Vi hade ca20
deltagare, vädret var mycket dåligt, som var mycket nöjda med evenemanget. På hösten hade
vi Frågesportskväll på biblioteket i Vissefjärda. Vi hade 4 deltagande lag.
 Närbiblioteken lägger in 2 extra arbetsträffar per termin för att hantera
närbiblioteksfrågor
Kommentar: Dessa träffar startar 2014.
 Biblioteket i Lindås står inför en flytt till nya lokaler. Personalen i yttre hjälps åt med
mediagallringen som ska underlätta när det är dags för flytt. Hjälp kommer även från
huvudbiblioteket.
Kommentar: Flytten genomfördes under sommaren 2013.
 Vi gick in i en ny organisation i februari 2013. Efter 12 år i skolans regi återgår vi nu
till huvudbiblioteket. Under året ska vi arbeta med att samordna mellan biblioteken.
Kommentar: Arbetet med att samordna olika arbetsuppgifter fortgår. Den nya organisationen
fungerar bra och är strukturerad.
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Eriksmåla och Johansfors bibliotek
Lokala mål för 2013
 Personalen fortsätter den sedan HT-12 påbörjade utbildningen Skolbibliotekarielyftet.
Kommentar: Skolbibliotekarielyftet avslutades i december 2013. Det har varit en lärorrik tid
med såväl nya sätt att se på verksamheten som en inblick i pedagogernas värld. Sista terminen
kom den nya bibliotekarien i Vissefjärda/Långasjö också med.
 Arbetar som systemansvarig i bibliotekssystemet BOOK-IT.
Kommentar: Arbetet flyter på och fungerar bra.
 Delta i skolornas och förskolornas satsningar på olika projekt och teman.
Kommentar: Vi har haft olika läsprojekt där mängdläsning prioriteras samt ett intressant
bilderboksprojekt för åk 5-6.
 Vid förfrågan och möjlighet delta i föräldramöten på Eriksmålas och Johansfors skolor
och förskolor.
Kommentar: Inen efterfrågan har förekommit.
 Delta i åk 4-6:s hembygdsdag
Kommentar: Årets hembygdsdag var en Mobergsrunda med buss till olika platser som
omnämns i hans böcker.
 Delta i åk F-3:s hembygdsdag.
Kommentar: Potatisdag i Fiskesjö. Deltog inte på dagen men var med vid planeringen.

Lindås och Boda Glasbruk bibliotek
Lokala mål 2013
 Fortsätta utbildningen Skolbibliotekarielyftet, som påbörjades HT 2012
Kommentar: Avslutades i december månad i Kalmar. Har varit en mycket intressant och
lärorik period. Nya kontakter har knutits och olika perspektiv skapats.
 Lindås bibliotek har som huvudprioriet under sommaren 2013, flytten från gamla
skolan in till nya biblioteket i nyrenoverade skolan samt att verksamheten kan komma
igång så snabbt och smidigt som möjligt i augusti 2013.
Kommentar: Flytten gjordes till största delen i juni och biblioteket var stängt under tiden.
Första öppettiden 1 juli kunde hållas som planerat och var öppet två veckor före
semesterstängningen.

Upprätta en gemensam handlingsplan mellan Lindås bibliotek och skolan/förskolan.
Kommentar: Målet är inte till fullo uppföljt. Handlingsplan med förskolan är skriven skolans
del är ännu inte klar. Diskussionen i olika klasser är igång.
 Utveckla samarbetet med rektor och personalen på skolan genom att förse dem med
information om den digitala utvecklingen som kan vara till gagn för elevernas lärande.
Kommentar: Målet är uppföljt. Har delgett information om bibliotekens digitala utbud vid
biblioteksundervisningen. Visning av olika bloggar, Landguiden och flera andra sidor har
gjorts vid samma tillfälle.
 Fortsätta med utställningsverksamhet samarbete med skola och föreningsliv i Lindås
om utrymme finns i de nya lokalerna och på Boda Glasbruk bibliotek.
Kommentar: Målet är undersökt men utrymmet är begränsat för utställning i den omfattning
som tidigare varit möjlig på Lindås bibliotek. Utställningsytan/hyllan är dessutom förlagd så
att det endast kan omfattas av sådant som ryms i hyllans olika fack.
Boda Glasbruk har haft utställningar ett par gånger; pressglas, trädgård och kök.
 Serva Boda Glasbruks biblioteks användare med material till studiecirklar och
liknande.
Kommentar: Målet uppfyllt, Vilhelm Mobergs böcker var i fokus under våren och sommaren
2013.
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 Ha en frågesporttävling i Boda Glasbruk - stor efterfrågan på detta.
Kommentar: Målet uppfyllt med frågesport men på biblioteket i Vissefjärda. Det var dock
över tiotalet personer från Boda Glasbruk som deltog.

Långasjös och Vissefjärdas bibliotek
Efter att personal avslutade sin tjänst vid Vissefjärda och Långasjö bibliotek tillsattes vikarier
under våren och sommaren 2013. Ny personal tillsattes vid höstterminens teminsstart. Det har
därför inte satts några specifika mål för året, utan fokus har varit på att upprätthålla den
dagliga standarden med öppethållande, skol- och förskolebesök, boken kommer m.m.
2013
Specifika mål har inte satts pga personalen har varierat under året. Under hösten har jag satt
mig in i det dagliga arbetet vid Vissefjärda och Långasjö bibliotek med allt vad det innebär.
Jag har deltagit i några av Vissefjärda skolas personalkonferenser. Långasjös
personalkonferenser har jag inte haft möjlighet att delta i eftersom de är på
måndagseftermiddagar. I oktober deltog Långasjö bibliotek i Skördefesten, med extraöppet i
biblioteket och utförsäljning av gallrade böcker och tidskrifter. Jag har också deltagit i
Skolbibliotekarielyftet, Bemötandedagen och BOOK-IT-utbildning.

7. MÅL - RESULTAT - ANALYS - MÅLUPPFYLLELSE
Vi har ett stort antal mål att uppfyllla. Vi lyckas väl med att hålla en hög servicegrad,
upprätthålla bibliotekets goda rykte och den höga ambitionsnivån.
Mätinstrument för vår verksamhet är antal utlån, antal besök, kommentarer från låntagare och
besökare, samt personal i förskola, fritidshem och skola. Vi får många goda kommentarer, vi
arbetar inom en mycket uppskattad verksamhet, men en verksamhet som hela tiden måste
utvecklas.
Besöksstatistiken på biblioteken i hela Yttre bildningsområdet ligger på en stabil nivå.
Biblioteken har ett bra och tätt samarbete och närhet till skolor/förskolor finns.

8. ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING
Vi anpassar vår verksamhet efter och ser till att vi lever upp till de riktlinjer som stakas ut av
bibliotekslagen samt av den biblioteksplan och den barnplan som finns upprättade av
biblioteken i Emmaboda kommun, närbibliotekens handlingsplan liksom lokala
handlingsplaner med skolan.

Mål för Närbiblioteken 2014
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Uppfylla målen enligt “Närbibliotekens mål” (separat dokument)
Vi ska ha två arrangemang för vuxna /år
Vi ska arbeta med bokjuryn
Göra handlingsplaner för varje klass i samarbete med lärare.
Bibliotekskunskap med klass 5. Alternativt klass 6.
Delaktighet i Emmaboda biblioteks arbetsgrupper, t.ex. Sommarlovsboken.
Se över och förnya inredning och kontorsmaterial på biblioteket
Svara upp mot skolans och förskolans olika projekt och teman.
Aktivt använda vårt arbete från skolbibliotekarielyftet “Strategisk plan för insatser
gentemot elever med särskilda behov”
Utställning på biblioteket i samarbete med föreningar eller privatpersoner
Delta i bokkaféet eller bokbloggen Vissefjärda





Att regelbundet under året skriva inlägg på Emmasboksnurra och Träskoposten
Vissefjärda/Långasjö
Att regelbundet delta i personalrasterna Långasjö, tisdagar (ev. onsdagar) för att öka
kontakten med lärarna vid Långasjö skola Långasjö
Delta i arbetsplatsträffarna på de olika skolorna i så stor utsträckning som möjligt.

Uppgifter och text från Agneta Karlsson, Marie Hinderyd och Lotta Lejon Stenberg.
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