Handlingsplan Biblioteken 2016
Inriktningsmål i olika
perspektiv

Effektmål

/

Inga-Lill Embretsen

Åtgärder
Erbjuda ett brett mediaurval av god kvalitet, anpassat till
låntagarnas/besökarnas önskemål, och särskilt beakta
medborgare med särskilda behov.
Medborgarna ska mötas av kunnig och utbildad personal
på kommunens bibliotek.

Arbete och tillväxt, Trygghet Biblioteken ska vara öppna för
kommunens alla medborgare och
och lärande, Folkhälsa och
erbjuda en attraktiv miljö och hög
demokrati
kvalitet på verksamheten.
Biblioteken ska främja läsning i
olika former och digital
delaktighet.

Erbjuda "dygnet runt"-bibliotek genom HelGe-bibliotekens
webbplats, med möjlighet till omlån och reservationer av
media, nedladdning av e-böcker, dagstidningar och
tidskrifter samt tillgång till databaser.
Bibliotekslokalerna ska vara tillgängliga för alla.

Biblioteken ska jobba utåtriktat för Samarbeta med BVC, förskolor, skolor, föreningar,
att nå målgrupper i alla åldrar.
studieförbund och företag för att nå ut till medborgarna.
Ständig kommunikation med medborgarna genom löpande
uppdatering av hemsida och facebook.
I samarbete med kommunens utvecklingsavdelning,
länsbibliotek, studieförbund, föreningar och företag arbeta
för ökad digital delaktighet bland medborgarna.

Utvärdering

Inriktningsmål i olika
perspektiv

Effektmål

Åtgärder
Revidering av kommunens biblioteksplan.
Omvärldsbevaka genom att bl.a. delta i länsbibliotekets
informationsträffar och fortbildningsdagar, t.ex. inom
projektet Dela Läslust.

Omvärldsbevakning, fortbildning
och samarbete med andra
kommuner för att höja kompetens
och kvalitet, med fokus på
verksamhetens mål och syfte.

Ett fortsatt och stärkt HelGe-samarbete under 2016.
Samtliga kommuner i länet ingår i bibliotekssamarbetet,
med gemensamt biblioteksdatasystem och transportsystem,
gemensam webbplats och gemensam marknadsföring.

Genom HelGe-samarbetet öka personalens kompetens,
dels genom gemensamma utbildningar och dels genom att
vi får tillgång till specialkompetens som saknas i vår
personalgrupp.
Få utbildning och information om världsarvet
Hälsingegårdar, för att kunna sprida vidare till våra
besökare.
Ombyggnationer och ev. omstruktureringar inom
biblioteken kommer att kräva fortsatt stora arbetsinsatser
av personalen under 2016. Verksamheten måste anpassas
till rådande omständigheter, men målet är att den ska vara
så öppen som möjligt under ombyggnadstiden.

Utvärdering

Inriktningsmål i olika
perspektiv

Effektmål

Åtgärder
Medarbetarsamtal enligt lönepolicy.
Jämställdhetsperspektivet ska beaktas i verksamheten.

Medarbetare

Personalmöte för all bibliotekspersonal minst en gång per
termin.
En bra arbetsmiljö med möjlighet Arbetsplatsträffar på Edsbyns bibliotek var 14:e dag. Det
till delaktighet och engagemang för är alla medarbetares ansvar att fylla i dagordningen i
alla medarbetare.
förväg samt delta i den interna personalbloggen. Alla
medarbetares synpunkter ska tas tillvara på APT.
Delta i arbetsplatsträff på Alftaskolan ca en gång per
månad.
Ta in vikarie vid sjukdom och annan frånvaro samt arbeta
hälsofrämjande.
Kontinuerlig utbildning av vikarier för att täcka
vikariebehovet.
Gemensamt framtagen plan för att möta förändrade
bemannings- och kompetensbehov.
Gemensamt utarbetad handlingsplan.
All personal ska genomgå brandskyddsutbildning och hjärtoch lungräddningsutbildning vartannat år.
Systematiskt miljöarbete med bl.a. skyddsronder och
samarbete med företagshälsovården i arbetsmiljöfrågor.

Utvärdering

Inriktningsmål i olika
perspektiv

Effektmål

Åtgärder

Hållbar och ansvarsfull
resursanvändning

Minskad energianvändning och
klimatpåverkan.

Minimera vår egen energianvändning och miljöpåverkan
genom bl.a. sopsortering, samlade leveranser av ny media
och att i första hand använda allmänna färdmedel vid
tjänsteresor.

Ökad kunskap om
miljökonsekvenser och om
återvinning och återbruk.

Erbjuda medborgarna information om miljökonsekvenser
genom litteratur och utställningar i ämnet och främja
resursåtervinning och återbruk i samarbete med
kommunens miljökontor, föreningsliv och företag.

Följa upphandlade avtal vid inköp.
Ekonomi

En ekonomi i balans genom
välplanerad budget och löpande
uppföljning.

Periodisering av fakturor som gäller längre perioder.

Månads- och tertialuppföljning.

Utvärdering

