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Faller detta uppdrag inom ramen för kommunens definition av ett uppdrag? X  
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1 Bakgrund 

Idag innehåller magasinet närmare 150 000 exemplar. Inför flytten till KKV behöver bibliotekets 

magasinsyta minska. Vi behöver en strategi för ett smidigt genomförande och behöver en översyn för att 

underlätta arbetet. Vi behöver också en plan för själva genomförandet. Hur ska vi få resurserna att räcka 

till och hur ska arbetet fördelas? Behöver vi ta in extra resurser?  

I magasinet finns Saxonsamlingen men också Hjalmar Bergman-samlingen. Lösningar kring dessa måste 

hittas. 

Stadsbiblioteket ska eventuellt gå över till Dewey och bli ett Librisbibliotek. I samband med det behövs en 

genomgång av all media på samtliga enheter. 

 

2 Mål 

Översynen ska ge underlag för en genomgripande gallring av beståndet i magasinet. Det gäller både 

vuxen- och barnmagasin. En bra och tydlig plan är nödvändig för att få ett enhetligt tänkande. Gör vi ett 

bra förarbete blir själva genomförandet hanterbart.  

Arbetet med gallring av periodika påbörjades 2016 men är ännu inte slutfört. 

 

2.1 Förutsättningar 

Vi behöver få svar på en rad frågor om: cirkulationstal, ålder på bestånd, bevarandeuppdrag, lokal 

litteratur, ä-mag.  Likaså behövs en kontakt med ORU, KB och framförallt Sveriges depåbibliotek för 

stöd.  

Personalresurser måste garanteras tid för arbetet och spärrtid skapas. 

Hjälp med att ta fram nödvändig statistik behövs.  

2.2 Avgränsningar 

Uppdraget delas upp i flera områden och olika faser.  

Planerings- och genomförandefasen.  

Barn- och vuxenmagasin.  

Gallring övriga enheter. 

2.3 Kopplingar till andra projekt/uppdrag och verksamheter 

Uppdraget kring en eventuell övergång till klassifikationssystemet Dewey och nationella katalogen Libris. 

Uppdraget kring översyn av Saxonsamlingen 

Uppdraget kring översyn av Periodikahanteringen. 
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2.4 Tidplan 

Hösten 2017 görs medieöversyn av vuxenmagasinet och genomförandet startar. 

Vinter/vår 2018 tas en medieöversyn för barnmagasinet fram och genomförandet startar. 

Fortlöpande gallring av övriga enheter. 

Slutfört december 2019. 

Delavstämningar ska ske halvårsvis mellan Marita Lindskog eller processledare för Media och 

bibliotekschef. 

3 Budget 

3.1 Kostnader  

Eventuella kostnader tas i befintlig budget. 

4 Organisation 

De olika områden och faserna bör ha olika deltagare. 


