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Avsändarnamn 

Sollentuna kommun 

 

• 67 500 invånare  

• Direkt anknytning till 
Stockholm 

• Ökar med ca 1000 
inv. per år 



Avsändarnamn 

Biblioteken i Sollentuna 

• HB 

• Arena Edsberg (fr o m 2011) 

• Norrvikens bibliotek (ett Reggio-Emilia inspirerat bibliotek) 

 

• Rudbeckskolans bibliotek 

• Sollentuna häkte 

• Galleri Aniara 

 

 

• Ca 30 anställda 

• Budget på  ca 20 milj. 



Avsändarnamn 

Statistik 

 

Biblioteken i Sollentuna 

Besökare  360 000 

Utlån  340 000 

 

Varav Arena Edsberg 

Besökare 

2011  ca 35 000 

2012  ca 70 000 

Lån 

2011  ca 31 000 

2012  ca 31 000 

 

 

 



Avsändarnamn 

Huvudman och styrdokument 

Sollentunas kommuns övergripande mål om: 

 

 Ansvarsfull ekonomisk politik  

 Företagsvänligt klimat  

 God livsmiljö och ekologiskt hållbart samhälle  

 Integration och demokrati  

 Valfrihet  

 

Kultur- och fritidsnämnden, målområden för biblioteket: 

 

 Biblioteken som mötesplats/öppen arena 

 Brett utbud av tjänster och media 

 Service och bemötande 

 Tillgänglighet 

 Särskilt uppmärksammade grupper 

 Vår arbetsmiljö 



Avsändarnamn 

Biblioteksplan för Sollentuna kommun 

Prioriterade grupper: 

 

Barn och unga 

 

Mångkultur och integration 

 

Personer med funktionsnedsättning 

 

Vuxnas lärande 



Avsändarnamn 

Vår vision: 

 

 

Biblioteken i Sollentuna är hjärtat i kommun –  

en lockande och tillgänglig mötesplats för alla 

 
 

 

 



Avsändarnamn 

Verksamhetside´ 

Biblioteken i Sollentuna finns till för alla. Särskild uppmärksamhet ägnas barn och  

ungdomar, funktionshindrade samt invandrare, vilket också stöds av bibliotekslagen.  

Biblioteket är en viktig plats för möten mellan människor, ideer och upplevelser.  

 

Vi ska vägleda den som söker information, kunskap och läsupplevelser  

Vi ska gratis erbjuda ett brett sortiment av böcker och andra medier av god kvalitet 

Vi ska erbjuda kultur i form av konstutställningar och programverksamhet  

 

Detta gör vi för att:  

 

Stödja och stimulera såväl läslust som läs- och språkutveckling  

Kultur och litteratur berikar människors liv  

Välinformerade människor kan bättre tillvarata sina demokratiska rättigheter och  

 påverka sina liv  

 

 



Avsändarnamn 

Vår värdegrund i förhållande till verksamhetsidén/externt:  
 
Vi ska i förhållande till vårt uppdrag och gentemot våra besökare  

värna demokratiska värden  

låta allsidighet, mångfald och kvalitet vara ledstjärnor i vår verksamhet  

verka för att biblioteket spelar en viktig roll i det livslånga lärandet  

bemöta besökarna med servicekänsla, kompetens och med respekt för allas 
lika värde  

vara öppna för nya tankar och ideer samt för besökarnas önskemål  

sätta användaren i centrum när det gäller bibliotekets tillgänglighet  

aktivt arbeta för ökad integration  

redovisa verksamheten öppet  

samverka med andra bibliotek, kommunala verksamheter och andra aktörer  

 

 



Avsändarnamn 

Önskad position - Biblioteken i Sollentuna 

Biblioteken i Sollentuna är ett av Nordens viktigaste bibliotek. Ett  

självklart centrum i kulturkommunen Sollentuna, där mångfald, öppenhet  

och närhet präglar verksamheten. 

 

Att besöka biblioteket är en upplevelse som överraskar 

vi skapar mervärden kring informationstjänster och litteratur 

vi är en självklar arena för opinionsbildning 

vi är tidiga med det senaste vad gäller ny teknik och nya medieformat 

 engagerad och kunnig personal och medskapande användare utvecklar  

 verksamheten tillsammans 

  

Vi är en av landets bästa arbetsplatser som attraherar, stimulerar och utvecklar våra 
medarbetare 



Avsändarnamn 

Biblioteksplanen 

 

 

Biblioteksplan för Sollentuna kommun 

 

Biblioteksplan för Sollentuna kommun 

https://www.dropbox.com/s/6ot9avrajyqv4aa/biblioteksplan_med_bilagor_080512.pdf


Avsändarnamn 

Att jobba med en processtyrd 
organisation. 



Avsändarnamn 

Ett urval frågeställningar i utvecklingen av vår organisation 

Hur jobbar vi smartare, enklare och effektivare? 

Hur skapar vi former för kunskapsöverföring och utveckling av kompetenser?  

Hur förtydligar vi ledarrollerna?  

Hur behåller vi ett starkt medarbetarskap?  

Hur kan vi prioritera service och bemötande? 

Hur identifierar vi våra användares behov? 

Hur skapar vi en god kvalitetskontroll av verksamheten? 

Hur lever vi som vi lär? 

 



Avsändarnamn 

En processorienterad organisation 
ref. Olof Rentzhog ”Processorientering - en grund för morgondagens organisationer” 

Användarnas verkliga behov bestämmer hur det önskade resultatet ska se ut,  

vilket kräver aktiv samverkan och återkoppling mellan användare och medarbetare 

 

Innebär att uppmärksamheten förskjuts från de färdiga resultaten (produkter och 
tjänster) till de aktivitetskedjor som formar dem. ”Hur produceras resultat?” istället 
för vem gör vad? 

 

Processen skapar resultat, därför är det processen som i första hand bör styras och 
förbättras  

 

Sätt användaren i centrum, kvalitet är en egenskap som bestäms av användarnas 

verkliga behov, uttalade som outtalade   



Avsändarnamn 

Ett kvalitetssynsätt TQM – att sätta användaren i centrum 

Sätt 
användaren i 

centrum 

Arbeta med 
processer 

Arbeta 
ständigt med 
förbättringar 

Basera 
beslut på 

fakta 

Låt alla 
vara 

delaktiga 



Avsändarnamn 

Huvudprocesser för Biblioteken i Sollentuna 

Ska skapa en struktur för användarorienterad ledning och  

förbättring av kärnverksamheten. 

 

Tydliggöra och skapa förutsättningar för att nå önskad position. 

 

Skapa en helhetsförståelse för hur olika delar av organisationen  

tillsammans utför övergripande uppgifter. 

 

Huvudprocesser inom Biblioteken i Sollentuna 

KUNSKAP 

KULTUR 

KOMMUNIKATION 



Avsändarnamn 

Kunskap Kultur Kommunikation 

Stödprocesser 

L
e
d
n
i
n
g
s
p
r
o
c
e
s
s 
e

r 

Barn  
och unga 

Mångkultur 
och integration 

Bibliotekschef 

Tillgänglighet 

Processchef 

Processchef 



Avsändarnamn 

Kartläggning 

Analys 

Granskning Kunddialog 

Målsättning 



Avsändarnamn 

Processkartläggning: Läs- och skrivsvårigheter 
Rudbecks bibliotek, 2011-02-28 

 

 

1(2) 

Pratar med sina lärare 

Biblioteket kontaktas av lärare  

eller elev om inlästa böcker 

Pratar med  

dyslexipedagog 

Biblioteket laddar 

 ner talbok från TPB 

Biblioteket lånar 

ut ljudbok på CD 

 

Elever med läs- och  
skrivsvårigheter 
 

Biblioteket funderar 

över  nyinköp av  

ljudböcker  eller får förslag 

från lärare och elev 

Beställning görs från 

BTJ eller Adlibris vid 

lämpligt tillfälle 

På DAISY-skivan 

skrivs titel, författare 

samt  

Rudbecks bibliotek 

Biblioteket delar ut sin broschyr  

om service för elever med  

läs- och skrivsvårigheter.  

Vi för ett samtal med eleven  

kring DAISY 

Utlån sker manuellt 

med bokkort. Dessa  

samlas i en låda. 

CD: n lånas ut i en 

ficka märkt med 

§17 och Tillhör 

skolbiblioteket 

Återlämnade skivor  

sparas och lånas ut 

igen. Vid nyutlån  

laddas boken ner  

igen men bränns ej. 

Elever med konstaterad  

dyslexi kan komma 

direkt till biblioteket 

Elever med läs- och  

skrivsvårigheter får 

6-veckors lån 

Biblioteket hjälper  

elever med problem 

vid användning av 

spelare 

Biblioteket informerar  

eleven att man kan  

låna inlästa  

läromedel och  

DAISY-spelare  

från Bokförrådet 



Avsändarnamn 
2(2) 

Marknadsföring & 

information 

Biblioteket har ett 

häfte om resurser 

för denna elevgrupp 

Häftet delas ut  

till Bokförrådet och 

Lärcentrum 

Biblioteket har  

en lista över 

ljudboksbeståndet 

Biblioteket informerar 

enskilda lärare 

vid tillfälle 

Biblioteket  

informerar lärare  

om inläst material   

på ämnesmöten 

Samarbete 

Biblioteket informerar 

på hemsidan och  

portalen 

Biblioteket gör 

sammanställningar 

över vilka av 

institutionens titlar 

som finns inlästa 

Biblioteket är med  

på svensk- och 

engelsklärarmöten och 

pratar inläst material 

Möte en till två gånger per 

läsår med Bokförråd och 

Lärcentrum/dyslexipedagog  

(biblioteket sammankallar) 

Lärarna informerar 

biblioteket om 

titlar som behövs 

Biblioteket uppmuntrar 

lärarna att köpa in 

sina klassuppsättningar  

också på ljudbok 

Felanmälan/ 

samarbete med  

IT-pedagog och 

IT-avdelningen 

Biblioteket  

fortbildar sig 

Biblioteket tar del  

av BiS information/ 

kunskaper 

Alla elever i  

åk 1 får info. 
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Kartläggning 

Analys 

Granskning Kunddialog 

Målsättning 



Avsändarnamn 

 Lean  

på Biblioteken i Sollentuna 

 



Avsändarnamn 

Vad är Lean? 



Avsändarnamn 

Lean som teori – 14 principer 

Filosofi 

Processer 

Människor  

Ständiga förbättringar 



Avsändarnamn 

Filosofi 
(Långsiktigt tänkande) 

Processer 
(Eliminera slöserier) 

Människor 
(respektera, utmana  

och växa) 

Problem- 

lösning 
(Ständiga förbättringar,  

ständigt lärande) 

- Basera beslut på långsiktigt tänkande, även om det sker 

på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

- Skapa processflöden som för upp problem till ytan 

- Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

- Jämna ut arbetsbelastning 

- Stoppa processen för att lösa problem så att det blir rätt från början 

- Standardisera arbetssätt för att möjliggöra ständiga förbättringar 

- Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda 

- Använd endast pålitlig och väl utprövad teknik 

- Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet och lever efter filosofi 

- Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 

- Respektera det utökade nätverket av  partners och leverantörer genom att 

  utmana dem och hjälpa dem bli bättre 

- Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen 

- Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt 

- Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra 

14 PRINCIPER: 



Avsändarnamn 

Historien bakom Lean 

Ford – 1900-talets början 

Toyota – Mitten av 1900-talet 

Oljekrisen – 1970-tal 

The Machine that Changes the World 
– boken som myntade uttrycket Lean - 1990 



Avsändarnamn 

Exempel på Leanverktyg 

PDCA 

5S 

Processkartläggning 

5 varför 

Förbättringstavlor 



Avsändarnamn 

PDCA 

P = Plan/Planera 

D = Do/Genomföra 

C = Check/Utvärdera 

A = Act/Implementera 

 

Struktur i förbättringsarbetet 

•PLAN 

•DO •CHECK 

•ACT 
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5S 

En arbetsplats som är: 

  Välorganiserad 

  Effektiv 

  Funktionell 
 

 
 

Sortera 

Systematisera 

Städa 

Standardisera 

Skapa vana 
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Processkartläggning 

Kartlägg och analysera nuläget 

Definiera ett önskat framtida läge 

Ta fram en handlingsplan 

 

 Att veta – inte tro 
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5 varför 

Verktyg för att finna ett problems rotorsak 

Frågan ”varför” ställs 5 gånger 

Rotorsak istället för symtom 

Förhindrar problem från att återkomma 

 



Avsändarnamn 

Förbättringstavlor 

Strukturerat sätt att fånga upp problem/idéer – förbättringsförslag 

Visualiserar – problem faller inte mellan stolarna 

Visar på ansvar 
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Lean på Biblioteken i Sollentuna 

Start maj 2012 

 

1 utvecklingsledare 25% 

 

Fyra områden i fokus: 
Förbättringstavla 

 Målsättningarav delprocesser 

 Dokumentera standards 

 Implementera verktygslådan 

 



Avsändarnamn 

Lean på BiS - reaktioner 

Äntligen – praktiska tips och verktyg 

”Sunt förnuft“ 

... ”är det här Lean?” 

En del skeptiska 
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Lean på BiS - reflektioner 

Gillar att det är både teori och praktik 

Mycket ÄR sunt förnuft – strukturerat sunt förnuft 

Man måste satsa för att vinna 

Personal måste motiveras – de styr förbättringsarbetet 

 

 

 

 



Avsändarnamn 

Biblioteken i Sollentuna – En lockande och 
tillgänglig mötesplats för alla. 



Avsändarnamn 

Ökat behov av offentliga mötesplatser 

 

Framtiden och samhällets grundläggande 
värden(Underlagsrapport 6 till 
Framtidskommissionen) – Joakim Ekman 

Demokratins behov av ”homogenitet” 
.Behovet av en gemensam värdegrund -
att skapa en värdegemenskap.  

Zygmunt Bauman  - ”Mixofobi” 
(Storstäder är fyllda av osynliga 
gränsdragningar, murar – människor 
tenderar att söka trygghet i det som är 
likt sig själv) 

 

Framtiden%20och%20samh%C3%A4lletsgrundl%C3%A4ggande%20v%C3%A4rdenUnderlagsrapport%206%20till%20Framtidskommissionen
Framtiden%20och%20samh%C3%A4lletsgrundl%C3%A4ggande%20v%C3%A4rdenUnderlagsrapport%206%20till%20Framtidskommissionen
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Bredvidperspektivet. 
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Vad är ett ”Arena-bibliotek” 

Ett lokalt kulturcentrum, en offentlig mötesplats, där lokala utställningar, 
program och möten skall ges utrymme 

 

Centralt placerat nära knutpunkter för kollektivtrafik 

 

Självklar plats för opinionsbildning 

 

Verksamheten bedrivs tillsammans med annan verksamhet för att nå ett så 
bra lokalutnyttjande som möjligt och dela på kostnader 

 

”Meröppna” bibliotek, dvs. att biblioteken är tillgängliga utanför bemannad 
öppettid 

 

Biblioteken skall vara självinstruerande och inbjudande för alla 
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Arena Edsberg 

• Var tidigare ett integrerat folk- och skolbibliotek 

• Ligger placerat centralt på Edsbergs torg 

• Verksamheten bedrivs tillsammans med Sollentuna kulturskola som 
erbjuder dans- och musikundervisning i lokalen 

• Idé - utveckla uttrycksmöjligheter för litterärt och muntligt berättande, 
bildskapande, musik, dans och drama 

• Hyllor på hjul för att lätt möblera om till ett konsertgolv med en portabel 
scen 

• Dansgolv i lokalen 

• Aktiviteter pågår i lokalen mellan 8.00 till 20.00 

• Meröppet mellan 06.00 och 21.00 dagligen 365 dagar om året 

• Bemannande öppettider 20 timmar per vecka mellan augusti och juni  
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Öppettider per vecka 

 

2011  97 tim/veck 

 

2012  183 tim/vecka 

varav 97 bemannade 

2103  280 tim/vecka 

varav ca 97 bemannade 
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Norrvikens bibliotek – ett småbarnbibliotek i 
ögonhöjd 

 

• avtal sägs upp av skola 

• tydliga målgrupper i förskola och äldre 

• ide om att jobba med Reggio Emilia pedagogik på biblioteket 

• projektbidrag från kulturrådet 

• dialoggrupper och fokusgrupper med förskolor, barn och föräldrar 

• minibio 

• stafflimålning 

• ambyggnad av inredning  

• allt i barnens ögonhöjd 
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... vad händer nu? 

HBT-certifiera verksamheten via RFSL 

Öppna vårat andra ARENA-bibliotek 

Jobba med digitaldelaktighet bla a 
genom ökad e-boksläsning för +70 och 
3D-studio  

Processkartlägga hela verksamheten 

Målsätta processer i dialog med 
användarna 

Hitta former för dialog och medskapande 

Att ständigt utvärdera och förbättra våra 
processer genoma att arbeta vidare med 
LEAN 

Sätt 
användaren 

i centrum 

Arbeta med 
processer 

Arbeta 
ständigt 

med 
förbättringa

r 

Basera 
beslut på 

fakta 

Låt alla 
vara 

delaktiga 



Avsändarnamn 

 
Biblioteken i Sollentuna -hjärtat i kommunen. En 
öppen och tillgänglig mötesplats för alla 

 
Anders Olsson 

08 57921901 

anders.olsson@bibl.sollentuna.se 

Peter Svärdh 

08 57921937 

peter.svardh@bibl.sollentuna.se  

Susanna Ohlström 

08 57921930 

sussana.ohlstrom@bibl.sollentuna.se  

 

www.bibliotekenisollentuna.se 
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