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Protokoll
APT
Mötesdatum
Plats och tid
Frånvarande

2017-01-19
Malmö Stadsbibliotek, Stora sammanträdesrummet
Amir, Charlie, Charlotte och Rickard

Gäster

Vid protokollet

Maria Ragnarsson (MR)

1. Mötets öppnande och val av sekreterare
MR hälsar välkomna och öppnar mötet.
Mötet utser MR till sekreterare
MR lägger till en punkt 4. Övrigt med två ärenden: 4 a) Nytt lösenord i Sierra
(gäller från och med den 1 februari) och b) BTJ Förlagsdag i Lund
2. Information om dagsläge i kommunen och förvaltningen - verksamhet,
ekonomi, personal
a) Ny organisation (bilaga 1, 2, 3 och 4)
MR gjorde en kort dragning. Full information finns att läsa i bilaga 1, 2 och 3.
Mötet gjorde därefter en riskanalys (bilaga 4).
Mötet uppdrar till sig själva att fylla på i denna analys. Markera nytillkomna
kommentarer i en annan färg i dokumentet. Dokumentet ligger i mappen för
APT 2017-01-19.

3. Information om dagsläge på arbetsplatsen - verksamhet, ekonomi, personal

2017-01-19 - protokoll apt

a) Rekrytering digital utforskare – MR har beslutat att dra tillbaka rekryteringen
av digital utforskare (sista ansökningsdag 9 januari 2017, 109 ansökningar).
MR har förankrat detta med Torbjörn Nilsson, Per Mattsson och Stefan
Wahlstedt, för att säkra tillgång till andra enheters resurser – vilket bemöttes
positivt - samt med Karina Månsson. Facken är underrättade.
Skäl till beslutet är följande:
1. MR vill, innan rekrytering av detta uppdrag genomförs, ha möjlighet att studera
och förstå organisationen på verksamhetsnivå, på enhetsnivå och på
organisationsnivå (hela Stadsbiblioteket). MR har som avsikt att under 2017
stärka enheten avseende uppdrag, verksamhet, kommunikation,
kompetensutnyttjande och resursutnyttjande. Mycket har förändrats, i enheten, i
och med öppnandet av Kanini och prioritet 1 för MR är att skapa en stabil

2 (2)

verksamhet med en personal som tillåts landa och må bra i detta nya. Det
innebär inte att konceptet för Kanini förändras.
2. MR ser inte enheten som solitär, utan som en del i ett större sammanhang –
Stadsbiblioteket/Stadsbiblioteken. Med ny organisation i nära förestående och
ovisshet kring hur detta kommer att påverka Barn & Unga-enheten, vill MR
avvakta och inte ta förhastade rekryteringsbeslut.

4. Övrigt
a) Nytt lösenord i Sierra (gäller från och med den 1 februari)
Lösenordet förmedlades muntligen till mötesdeltagarna.
b) BTJ – Förlagsdag, 31 januari kl 8.15-16.30, Lund
MR: Enheten Barn & Unga skickar 3 medarbetare.
Mötet beslutar att den som är intresserad klickar på ”svara alla” för att anmäla
sitt intresse. Efter ok från MR anmäler sig medarbetaren sjäv via den länk som
skickas med inbjudan.

5. Mötet avslutas
Nästa APT: onsdag 8 februari, kl 13.00-15.00 (kallelse med förslag till dagordning
skickas en vecka innan mötet)

Malmö 2017-01-19

Malmö Stadsbibliotek, enhet Barn & Unga
Riskbedömning - Återkoppling på förslaget om ny organisation,
Kulturförvaltningen
Fördelar/Möjligheter


















Samarbete
Kompetensdelning
Likvärdighet
Bättre resursfördelning
Tydligare kommunikation
Utifrån blir vi starkare tillsammans (även inifrån) – tydligare för Malmöbon
Förhoppningsvis lättare nå våra målgrupper
Motverkar att ”klampa in på varandras områden (mindre territoriellt)
Kunna var ett bibliotek även för dem i närområdet
Bättre stämning mellan oss som arbetar inom biblioteksverksamheterna
Gemensam policy
Alla behöver inte göra allt
Rörligheten inom den egna organisationen – möjligheter
Rättvis nivå mellan enheterna
Möjliggör bättre arbete med de förvaltningsövergripande uppdragen
Möjliggör förhoppningsvis bättre samarbete även med andra verksamheter inom
förvaltningen
Kompetensinhämtning från stadsdelsbibliotekens stora kunskap kring barn- och
ungdomsverksamhet

Nackdelar/Farhågor















Kan vara en nackdel att sätta Stadsdelsbiblioteken som en enhet – det blir en stor enhet
Biblioteken måste veta strukturer och känna sig trygga med den
Löneutjämningen
Fördelning av ekonomiska resurser kan påverka MSB negativt
Om förväntan på personell rörlighet är stor och otydlig – skapar oroligheter bland
medarbetare
Likartad behandling gör att stadsdelsbiblioteken tappar sin särart
Storleken på organisationen
Mer kompromisser
Processen (snabb och toppstyrd) gör att medarbetarnas reflektioner och inspel tappas bort
Interna beslutsprocesser kan bli långsamma
Skyldighet att tvingas bemanna överallt
Tappar kompetens och långsiktighet
Arbetsbelastningen kan bli ohanterbar för centrala funktioner i MSB:s verksamhet
En kanske tvingas söka sin tjänst på nytt

Generella reflektioner







KF vill samla alla kompetensområden under staben
Vi måste förvalta omorganisationen och öppna dörrande för nya arbetsamrater och visa
förståelse
När det detaljerade förslaget tas fram – VIKTIGT med tydlig kommunikation – SYFTE, HUR,
NÄR
Att uppföljning av arbetsprocessen görs – plan, återkoppling
Dialogmöten behövs

