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Tillväxt och samhällsbyggnad
Maria Jacobsson

SKL söker ledamöter till Kungliga bibliotekets forum
för nationell bibliotekssamverkan och utveckling
SKL har möjlighet att utse ledamöter till KB forum för nationell biblioteksamverkan
och utveckling, efter ett nomineringsförfarande hos medlemmarna. Nu är det dags att
utse tre ledamöter till Libris utvecklingsråd. Dessutom har ytterligare en vakans
uppkommit i gruppen för metadata.
Libris utvecklingsråd
Den nationella biblioteksinfrastrukturen Libris omfattar såväl den tekniska
infrastrukturen såväl som innehåll och verksamhet kring detta.
Direktiv: Libris utvecklingsråd är rådgivande och ger i en samverkande dialog stöd till
KB vid strategiska vägval och i utvecklingsfrågor som kan lösas inom ramen för det
nationella bibliotekssystemet Libris. Utvecklingsrådet ger rekommendationer till
prioriteringar utifrån de olika bibliotekstypernas behov. Rekommendationerna
hanteras därefter i KB:s ordinarie verksamhetsplanering.
Gruppens sammansättning:
-

SUHF (3 ledamöter)
SKL (3 ledamöter)
Forum för Specialbibliotekschefer (1 ledamot)
MTM (1 ledamot)

Ledamöterna bör vara personer som har en övergripande förståelse och kunskap samt
arbeta på strategisk nivå inom respektive bibliotekstyp. Person som föreslås att ingå i
Libris utvecklingsråd måste arbeta på/vara knuten till ett bibliotek som är anslutet till
Libris.
Mötesfrekvens: 2 gånger/år
Gruppen för metadata
Metadata är en viktig del för den underliggande infrastrukturen, oavsett vilken
verksamhet inom bibliotekssektorn man utgår ifrån. Metadata utgör byggstenarna för
bibliotekens digitala tjänster och system.
Direktiv: Gruppens uppgift på ett övergripande plan blir att stödja och ge input till det
praktiska arbete och de strategiska diskussioner kring metadata som förs på KB. Det
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kan gälla frågor om samnyttjande (inkl. auktoritetsinformation), standarder och praxis
för metadatahantering, klassifikation och ämnesord, länkade data, metadata inom
digitalisering och digitalt bevarande, metadata från utgivare/distributörer, för
hantering av data på olika språk och skriftarter och övriga metadatafrågor som berör
verksamhet och system på bibliotek.
Gruppens sammansättning:
-

Forum för Specialbibliotekschefer (1 ledamot)
MTM (1 ledamot)
SKL (4 ledamöter) OBS! En vakans efter att en av nuvarande ledamöter
har bytt jobb
SUHF (4 ledamöter, varav 1 ordförande)
KB (1-2 adjungerade ledamöter)

Det är upp till gruppen att utifrån behov och förutsättningar bestämma mötesfrekvens.
Länk till minnesanteckningar och kommande mötesdatum för gruppen för metadata:
http://www.kb.se/bibliotek/Forum-for-nationell-bibliotekssamverkan-ochutveckling/Metadata/
Nominering:
Du som är förvaltningschef i kommun, landsting eller region har möjlighet att föreslå
medarbetare till ovanstående poster senast den 25 augusti 2017. Nominering skickas
till tina.wirgen@skl.se.
Förutsättningar:



Mandatperioden är generellt 3 år med möjlighet till förlängning 1 år, om inget
annat anges. KB önskar att mandatperioderna går omlott.
I samband med möten ersätter KB eventuella omkostnader för resor och logi
för gruppernas respektive ordförande. KB ersätter däremot inte eventuella
omkostnader för resor och logi för gruppens ledamöter.

Läs mer om Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling här:
http://www.kb.se/bibliotek/Forum-for-nationell-bibliotekssamverkan-och-utveckling/

Bilagor:
1. Förfrågan om tillsättning av ledamöter i Libris utvecklingsråd inom Forum för
nationell bibliotekssamverkan och utveckling
2. Beslut. Inrättande av Libris utvecklingsråd inom Forum för nationell
bibliotekssamverkan och utveckling
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