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§1
Rapport från mobiliseringsfasen
Eleonor Grenholm rapporterade från
mobiliseringsperioden januari – augusti 2018.
3 206 personer har gjort självskattningstestet. Utifrån
resultatet föreslår åtta arbetsgrupper utvecklingsbehov för
digital kompetens inom följande områden: Analysera och
bearbeta data och information, Kommunikation och
samarbete, Skapa digitalt innehåll, Säkerhet,
Problemlösning, Tillgänglighet, Digitalt ledarskap och
Tankesmedja för att främja samtal om bibliotekets roll i ett
digitaliserat samhälle.
De regionala biblioteksverksamheterna har rapporterat sina
insatser, hälften har nyrekryterat för att få rätt kompetens.
Det har genomförts 88 aktiviteter och 912 personer har
deltagit i kompetensutveckling. Förankring sker i
chefsgrupper och arbetsgrupper och de flesta använder
lokala data ur självskattningstestet i arbetet med
förankring.
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Powerpointpresentation bifogas
Rapporten Digitalt först med användaren i fokus –
mobiliseringsfasen januari – augusti 2018 skickas ut när
den är klar i början av september 2018. Regeringen ska ha
sin första rapport av projektet senast den 1 oktober 2018.

§2
Förslag på projektplan för genomförandefasen
Kerstin Olsson föredrog förslag på reviderad projektplan
för genomförandet av projektet. Styrgruppen föreslog vissa
ändringar.
Beslut att godkänna projektplanen med de föreslagna
ändringarna.
Projektplanen bifogas.

§3

Forskning och uppföljning.
Dialog förs med flera forskargrupper.
Linköpings universitet kommer in med en ansökan för att
forska om organisation och ledarskap inom Digitalt först.
Högskolan i Borås har lämnat in en ansökan om
följeforskning kring bibliotekspersonalens digitala
kärnkompetens
Uppsala universitet. De forskare som var med och
utformade självskattningstestet vill följa en grupp
biblioteksmedarbetare och se hur de utvecklar sin digitala
kompetens. De gör det inom befintlig forskning och
ansöker inte om medel från Digitalt först i dagsläget.
Dialog förs med Södertörns högskola. Inte klart än men
inriktning att följa de regionala biblioteksverksamheterna
som noder för kompetens och utveckling.
En forskargrupp vid Göteborgs universitet har regeringens
uppdrag kring Digital mognad i offentlig sektor. De har
tagit fram ett verktyg där kommuner och regioner kan testa
sin digitala mognad. Digitalt först ska undersöka
möjligheten att använda verktyget för bibliotek inom
projektet.
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Beslut att invänta Linköpings universitets ansökan innan
godkännande av inkomna ansökningar.
Beslut att skapa ett forum där de olika forskargrupperna i
Digitalt först möter varandra och intresserade från
biblioteken.
Beslut att ordna en forskardag i början av 2019.
§4

Ekonomi
Samtliga regionala biblioteksverksamheter har hämtat hem
sin del av första omgången tilldelade medel om
11 025 000 kronor.
Malmö stadsbibliotek har gjort en förstudie kring en
lärplattform och beviljades 1 000 000 kronor för arbetet.
Förstudien är klar. De kommer med en ny ansökan inom
kort för framtagning av lärplattform enligt förstudien.
Beslut att godkänna förstudien om lärplattform.
Beslut att inga revideringar behövs av den budget som togs
vid förra styrgruppsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Kerstin Olsson, projektledare

Anna Lundén, enhetschef
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