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     FUTURUM. KOM    

Deltagare Folkbiblioteken i samtliga 25 kommuner i 
 Blekinge, Kronoberg och Kalmar län samt 
                     Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar  

 

Inriktning Utåtriktad kommunikation, marknadsföring, utveckling 
mot viktiga målgrupper samt inslag av 
kompetensutveckling för personal  

 

Syfte/Mål  Biblioteken har fått en aktiv roll i regional  
                      och lokal utveckling. 
                      Användningen av bibliotekens hela utbud har ökat. 
                      Biblioteken har ett gemensamt varumärke. 

 

Period 3 år: 2010-2012 (förberedelse under 2009) 

 

Aktiviteter Diskussioner om värdegrund och vision som bas 
för kommunikationsplaner mot målgrupper 
Dialogseminarier kring förändringsarbete 
 för samtlig bibliotekspersonal 
Bildande av kluster/samverkansgrupper mellan bibliotek 
Centrala gemensamma kampanjer samt klusterkampanjer 
för kommunikation och marknadsföring 

                         

     KOMBIB. EU 

Folkbiblioteken i samtliga 25 kommuner i Blekinge, 
Kronoberg och Kalmar län, Blekinge Tekniska Högskolas 
Bibliotek, Linnéuniversitetets Bibliotek, 
 Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar 

 
Kompetensutveckling för personal: 
utvecklingsledare inom kommunikation resp. webb 2.0 
samt chefs/ledarskapsutbildning  

 
Bibliotekens personal har fått fördjupad kompetens kring 
förändringsarbete och omvärldsanalys och förbättrade 
förutsättningar för gränsöverskridande samverkan med 
kommuner, andra bibliotek, lärcentra, skolor 
organisationer, entreprenörer och företag. 

 
2 år: 2010-2011  
(förprojekteringar under 2008 och 2009) 

 
Omfattande kompetensutvecklingsinsatser,  
10 dagar, för 1-3 utvecklingsledare/bibliotek inom 
utbildningsområde kommunikation resp. webb 2.0 samt 
chefs/ledarskapsutbildning 6 dagar för 1 person/bibliotek 
Något annorlunda insatser för personal på 
universitets/högskolebiblioteken 
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    FUTURUM. KOM  

Uppföljning Spridning av resultat genom blogg, webbplatser, 
seminarier, nyhetsbrev, arbetsmöten.   
Förberedelse för fortsatta ordinarie insatser efter 
projektet. 

 

Utvärdering  Universitetslektorer från Linnéuniversitet i Växjö 
genomför processutvärdering samt summativ 
utvärdering av projektet  

  

Målgrupper Exempelvis:  
Studerandegrupper/livslångt lärande 
Hushåll med barn, Nya svenskar 
Digitala användare 

  

Ledning Projektägare: Regionbibliotek Kalmar 
Styrgrupp med biblioteksrepresentanter 
med sammankallande från Länsbibliotek Sydost 
Administrativ projektledning från Regionbibliotek Kalmar 

 

Konsulter Konsulttjänster från kommunikationsbyrå 
beträffande genomförande av dialogseminarier, 
kommunikationsplanering och aktiviteter 
Tjänsten upphandlas via Regionförbundet Kalmar 

 

KOMBIB. EU 

Löpande uppföljning och dokumentation av deltagarnas 
utbildningsaktiviteter.  
Spridnings- och påverkansaktiviteter genom blogg, webbplatser, 
seminarier, nyhetsbrev, arbetsmöten. 
 

 
Stor vikt kommer att läggas vid att löpande dokumentera och 
kommunicera erfarenheter och resultat i projektet, via en så kallad 
intern processutvärdering. En extern procssutvärderare kopplas även 
till projektet via upphandling. 

Nyckelpersoner/blivande utvecklingsledare samt 
chefer/ställföreträdare är primära målgrupper för 
kompetensutvecklingsinsatserna. Övriga anställda är sekundär 
målgrupp. Den bakomliggande avsikten är att utveckla viktiga 
nyckelkompetenser inför framtida utmaningar för 
biblioteksverksamheten. 

Projektägare/ledning: Regionbibliotek Kalmar    
Referensgrupp på 8 personer med valda representanter från  
de deltagande läns/region-, kommun- och 
universitets/högskolebiblioteken. 

 
 

Upphandling av kompetensutvecklingstjänster från 
utbildningsföretag görs via Regionförbundet i Kalmar län 

    

 



3 

 

 FUTURUM. KOM 

Bidrag Projektbidrag för 3-årsperiod söks från: 
Statens Kulturråd: 1 440 000 kr 
Region Blekinge, Södra Småland, Kalmar: 165 000 kr var 

 

Egeninsats Ekonomisk insats för 3-årsperiod: 
Regionbibl. Kalmar, Länsbibl. Sydost: 210 000 kr var 
Kommunbiblioteken i Blekinge, Kronoberg, Kalmar län: 
999 000 kr fördelat enligt kommunstorlek/invånare 

  

Webb Kontinuerlig information och kommunikation 
kring projektet återfinns på bloggen FUTURUM. KOM 
http://futurumbibl.wordpress.com/ 

 

 

 

Övrigt Projekten FUTURUM. KOM och KOMBIB. EU  
kompletterar varandra och samverkar kring  
planerade Dialogseminarier.    

  

 

    

  KOMBIB. EU 

Projektbidrag för 2-årsperiod har sökts från Europeiska Socialfonden, 
ESF-rådet Småland & Öarna: 2 313 000 kr 
Blekinge har beviljats möjlighet att ingå i denna samansökan. 

 

Ingen direkt ekonomisk egeninsats. Biblioteken måste dock själva 
bekosta ev. vikarier när ordinarie personal är på utbildning. 

 

 

Förstudierna Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling för 
Kronoberg och Kalmar resp. Blekinge finns presenterade på 
webbplats för Länsbibliotek Sydost 
http://www.lansbiblioteksydost.org/ 
under Projekt Pågående http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/bibroll.asp 
Där kommer också information om det uppföljande projektet  
KOMBIB. EU att finnas. 

 
KOMBIB. EU har en stark koppling till projektet ”Lärsamverkan” med 
projektperiod 2005-2009 och Länsbibliotek Sydost som projektägare. 
http://www.lispro.se/ 
Det är ett samarbete mellan bibliotek i Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län med representanter från kommunbibliotek, 
universitetsbibliotek, region/länsbibliotek, gymnasiebibliotek och 
sjukhusbibliotek i syfte att utveckla samverkansinsatser kring medier, 
tjänster och kompetensutveckling. 


