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Sammanfattning
Under hösten 2013 startade verksamheten i en mindre omfattning
i provisoriska lokaler. Den 15 februari 2014 invigdes Bibblerian i
nya fräscha lokaler på Hässelby Torg 10. Verksamheten är ett
unikt och mycket bra samarbete mellan kulturförvaltningen och
stadsdelsförvaltningen samt har rönt stor uppskattning bland de
boende. Förvaltningarna bedömer att projektet är i behov av en
fortsättning efter 2014.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har under 2013 och 2014 beviljat HässelbyVällingby projektbidrag om ca. 7,6 mkr för start av en ny
mötesplats i Hässelby Gård.
Efter överläggningar och gemensamma önskemål om ett
långsiktigt samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och
kulturförvaltningen, ställde sig nämnderna i april 2013 bakom ett
inriktningsbeslut om att verka för att ett nytt bibliotek med
lärandecenter och mötesplats skulle inrättas i Hässelby gård. I
augusti 2013 nåddes en överenskommelse om kostnadsfördelning
och verksamhetsinnehåll och de bägge nämnderna ställde sig den
29 augusti 2013 bakom ett genomförandebeslut.
Den 16 september öppnade det nya biblioteket i begränsad
omfattning i tillfälliga lokaler på Hässelby torg 20-22 i Hässelby
gård. Detta i avvaktan på att de ordinarie lokalerna på Hässelby
torg 10, skulle bli klara efter ombyggnad.
Den 15 februari 2014 invigdes den nya mötesplatsen Bibblerian
med biblioteket och medborgarservice av stadsdelsnämndens
ordförande och kulturborgarrådet.
I samband med att nämnderna fattade genomförandebeslutet
utlovades under våren 2014 en verksamhetsrapport till respektive
nämnd.

Förvaltningarnas verksamhetsrapport
Invigning
Lördagen den 15 februari invigdes det nya biblioteket med
lärandecenter, kulturskola och medborgarservice i ombyggda och
fräscha lokaler på Hässelby torg 10. Kulturborgarrådet Madeleine
Sjöstedt och stadsdelsnämndens ordförande Fredrik Bojerud knöt
symboliska band mellan kulturförvaltningen och
stadsdelsförvaltningen.
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Närmare 400 besökare kom och fick se och uppleva de nya
lokalerna. I samband med invigningen gavs också den nya
verksamheten namnet Bibblerian som hade föreslagits av en
privatperson med anledning av den namntävling som
förvaltningen utlyst under hösten 2013. Elever från kulturskolan
uppträdde vid invigningen och många besökare i alla åldrar
uttryckte stor glädje över tillkomsten av både bibliotek och
medborgarservice. Efterfrågan på ex. språkcaféer, läxhjälp har
varit stor, liksom önskemål från unga om möjlighet att ha
någonstans att gå efter skolan för att studera.
Medborgarservice; stöd rådgivning gruppverksamheter mm
Medborgarservice har under perioden 17 februari – 20 maj tagit
emot 300 besök och svarat på 325 frågor. Många frågor handlar
om stöd och information gällande att fylla i blanketter, överklaga
beslut, IT-frågor, översätta från svenska, säga upp avtal och
frågor om olika samhällsfunktioner. En betydande andel av de
frågor allmänheten har gäller också boendefrågor
Förutom de samhällsvägledare som finns från
stadsdelsförvaltningen finns här även Jobbtorget som erbjuder
öppen studie och yrkesvägledning
Diakoner från Svenska kyrkan finns på plats några tillfällen varje
vecka och erbjuder en stunds stillhet och meditation. Även
budget - och skuldrådgivare finns tillgänglig med både
rådgivningsverksamhet samt gruppverksamheter riktade till unga.
Föräldrakurser erbjuds och genomförs på fyra olika språk.
Inom ramen för medborgarservice ges också stöd till arbetslösa
unga vuxna och de som har varit långvarigt beroende av
försörjningsstöd. Dessa grupper remitteras av
Försörjningsstödsenheten, och personerna erbjuds individuella
samtal enligt evidensbaserade instrument i syfte att snabbare
kartlägga vad personen behöver för stöd och insatser för att bli
självförsörjande. Samhällsvägledarna erbjuder även
gruppaktiviteter till de personer som deltar i förvaltningens
arbetsträning som t.ex. grundläggande IT utbildning, språkcaféer
mm. Detta i syfte att ge deltagarna bättre förutsättningar att
komma ut på arbetsmarknaden och nå egen försörjning.
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Det finns även ett samarbete med Vistet, som är en träfflokal i
området för missbrukare. Västhuset, som är en träfflokal för
äldre, har förlagt av sin verksamhet till Bibblerian.
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Övriga aktiviteter som sker är språkcaféer öppna för alla, juridisk
rådgivning, motivationskurser för alkoholmissbrukare och
handläggning av faderskapsärenden.
Biblioteket
Viss biblioteksverksamhet startade hösten 2013 i de provisoriska
lokalerna på Hässelby Torg 20-22. Kontakter etablerades med
förskolor och skolor. Samverkan inleddes med medborgarservice,
kulturskolan, jobbtorget och Svenska kyrkan m fl. Dialoger
fördes med de boende som lämnade synpunkter och förslag.
Under tiden fram till öppnandet i de nya lokalerna byggdes
mediesamlingen successivt upp.
Efter att biblioteket, öppnat i nya lokaler den 15 februari kunde
ett flertal aktiviteter starta omgående. Tre volontärer, boende i
området, startade svenskt språkcafé redan första veckan.
Med inspiration från biblioteket i Eskilstuna startades
”onsdagsfika” till vilken man en gång i veckan bjuder in gäster
för att tala om aktuella frågor.
Via kontakter med organisationen Individuell Människohjälp
(IM) har också läxhjälp startats. Sju volontärer har anmält sig och
många barn har hittat till biblioteket på måndagskvällarna.
På lördagar anordnas ”Lördag på bibblan” då olika aktiviteter
erbjuds för barn och deras föräldrar. Det kan handla om
sagostund, pyssel och teater. Nära samverkan finns också med
kulturskolans bildpedagog och projektet Unga Berättar.
Under tiden har uppbyggnaden av mediebeståndet fortsatt för att
göra det attraktivt och ge det en inbjudande exponering. Vidare
har arbetet med att göra förbättringar i lokaler och möblemang
fortsatt för att för att göra det så funktionellt och trevligt som
möjligt.
Under första kvartalet har biblioteket haft ca 6.500 utlån. Det är
något fler barn än vuxna som lånat. Bibblerian har sammataget
haft ca 14.000 besök sedan invigningen vilket i snitt innebär ca
240 besök per dag. Många besökare har framfört sin glädje över
att ett bibliotek efter många års diskussion nu öppnat i Hässelby
Gård.
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Kulturskolan
Kulturskolan använder delar av lokalerna för sina ämneskurser.
Sedan mars månad erbjuds piano, sång och musikmix vid olika
tillfällen under veckan. Under lördagarna har kulturskolan haft
öppen verksamhet i Bibblerian. Det har handlat om musik- och
sagodrama, blockflöjt, gitarrkonsert, musik-program om Mumin
med piano och tvärflöjt. Den 26 april invigdes barnkulturåret och
då erbjöds selfiestudio, dansworkshop och fiolkonsert.
Vidare har kulturskolan arrangerat workshops för klasser i
årskurserna 4, 7,8 och 9. För årskurs 4 har upplägget varit att med
stöd av dramapedagog och bildpedagog spela in en
animationstrailer som baseras på en bok som biblioteket
presenterar. För högstadieeleverna har det handlat om att skriva
poesi och göra kortfilm med berättarröst som handlar om platsen
Hässelby Gård. Ambitionen är att bygga upp en samverkan med
bibliotekets verksamheter och med skolor, museer och
organisationer för att föra fram ungdomars berättelser i Hässelby.
Från Maltesholmsskolan har två halvklasser deltagit i workshops,
30 barn, och en åk. 7 från Hässelbygårdsskolan, 19 barn.
Sammantaget har 30 barn gått ämneskurser under våren.
Uppskattningsvis ett hundratal barn samt vuxna besökare tagit del
av konserter och öppna workshops på lördagarna.
För hösten 2014 planeras en utökning av undervisningen i sång,
piano bild och musikmix till ca 110 barn/vecka. Den öppna
verksamheten på lördagar kommer att fortsätta. Det gäller även
arbetet med ungas läsande. En julkonsert planeras i december i
Bibblerian.
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Ekonomi
Under projektåren 2013 och 2014 har Stadsdelsförvaltningen
erhållit projektmedel med 7,6 mkr. Till detta tillkommer
kostnader för drift, avseende städning, el, bevakning mm där
förvaltningarna har kommit överens om en kostnadsfördelning
som innebär att kulturförvaltningen står för 55% av hyra och
driftskostnader. Under 2014 täcks hyreskostnaden av
projektmedel. Stadsdelen svarar för hyreskontraktet med
hyresvärden och mellan kulturförvaltningen och
stadsdelsförvaltingen finns ett internhyresavtal samt ett avtal som
regelerar kostnadsfördelning mm. Planeringen är att
överenskommelsen som finns fortsätter att gälla under 2015
innebärande att varje förvaltning ansvarar för sina respektive
verksamhetskostnader och Hässelby- Vällingby stadsdels-
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förvaltning fortsätter att fakturera kulturförvaltningen enligt
gällande avtal.
Erfarenheter av samverkan
Att starta ett gemensamt projekt där två förvaltningar är
inblandade har varit en utamning. Det har funnits en god vilja och
tydlig ambition att få tillstånd bra verksamhet för medborgarna,
har samverkan fungerat allt bättre under genomförandeperioden.
Nya samarbetsformer mellan biblioteket och stadsdelsförvaltningens medborgarservice har visat sig ge möjligheter för
Bibblerian att nå fler människor. Biblioteket har sannolikt också
gjort det lättare för medborgare att ta kontakt med stadsdelens
servicepersoner på plats.
Under både planerings- och genomförandetiden har
förvaltningarna haft regelbundna byggmöten,
kommunikationsmöten och husmöten.
Framtiden
De bägge förvaltningarna redogör i tjänsteutlåtandet den 16
augusti 2013 för en gemensam vision för samverkan.
Förvaltningarna ser mycket positivt på möjligheterna till fortsatt
samverkan mellan biblioteket, kulturskolan och
kulturförvaltningen. Samordningen och samverkan i de
gemensamma lokalerna visar vägen för hur ett konstruktivt
samarbete kan bedrivas.
Förvaltningarna skapar nu tillsammans ökad trygghet, förbättrar
integrationen, ökar servicen till medborgarna och gör läsning och
kulturupplevelser mer tillgängliga för Hässelbyborna.
Nämnderna kommer att få fortsatt information om hur
verksamheter och samverkan utvecklas i Bibblerian i samband
med kommande tertialrapporter och verksamhetsberättelser.
Efter projekttidens utgång kommer en utvärdering göras och i
samband med det återkommer förvaltningarna till nämnderna i
form av ett gemensamt tjänsteutlåtande. Det står dock redan nu
klart att vi bedömer att det finns ett gemensamt behov av att
projektet får fortsätta även efter 2014.
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Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden och kulturnämnden föreslås besluta att
godkänna föreliggande verksamhetsrapport.
_____________

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

