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Inledning
Bibliotekets verksamhet utgår från två övergripande tjänstelinjer: informationsförsörj
ning och publiceringsstöd. De tjänster som biblioteket erbjuder och kommer att erbju
da varken börjar eller slutar i biblioteket. Tjänsterna ingår i övergripande processer på
universitetet och i relationer mellan universitet och forskningsfinansiärer på nationell
och internationell nivå. Med en tydlig organisatorisk förankring i såväl universitetsför
valtningen som vetenskapsområdena ska biblioteket skapa och leverera tjänster som är
relevanta, synliga och tillgängliga för våra uppdragsgivare och användare samt knyta an
till mer övergripande processer.

Bibliotekets uppdrag
Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i universitetets strategidokument där det står:
”Stockholms universitet ska strategiskt utnyttja befintliga och nya nationella anläggning
ar och verka för effektivare utnyttjande av forskningsinfrastruktur genom internatio
nella, nationella och regionala samarbeten. Universitetet ska även utveckla den interna
strategin för användning och drift av internationell, nationell och lokal infrastruktur för
forskning och riktlinjerna för hur behov av ny infrastruktur ska identifieras. Stockholms
universitetsbibliotek är en egen infrastruktur och omfattar såväl det fysiska biblioteket
som elektroniska resurser. Biblioteket är centralt för båda vetenskapsområdena och har
en nationellt och internationellt ledande roll i hur data och öppen vetenskap lagras och
görs tillgänglig”.

Bibliotekets vision, syfte och mål 2017-2020
Biblioteket kommer fortsatt att följa den inriktningen som biblioteksledningen formule
rat genom vår vision, syfte och övergripande mål. Fokus ligger på att fortsätta bidra till
universitets förutsättningar att tillgängliggöra forskningsresultat öppet samt att utveck
lingsarbetet alltid ska utgå ifrån användarnas behov.

Vision
Vi skapar de bästa förutsättningarna för vetenskaplig kommunikation.

Syfte
Vi ska stödja Stockholms universitets forskare och studenter inom informationsförsörj
ning och publicering så att de kan bedriva forskning och utbildning i en miljö som präg
las av öppenhet, nyskapande och dynamik.

Övergripande mål
År 2020 har vi genomfört de åtgärder som krävs för att hela bibliotekets verksamhet
utgår från öppen vetenskaplig kommunikation.
De tjänster som vi levererar och bidrar till ska vara lättnavigerade och stödja användarna
i att få det som de behöver och att vidga sina vyer.
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Fokusområden för 2019
Riktningen för forskningsbibliotekssektorn påverkar verksamhetsplaneringen för biblio
teket för 2019. Enligt forskningspropositionen (Kunskap i samverkan, 2016) är målbil
den att en omställning till ett öppet vetenskapssystem ska vara fullt ut genomförd senast
inom tio år. Det är ett gemensamt ansvar för alla aktörer i forskningssystemet, som t. ex
lärosäten och forskningsfinansiärer, att verka för att målbilden uppfylls. Detta ligger till
grund för två av bibliotekets fokusområden för 2019. Universitetsinterna processer, som
resursplanering och integreringen av Avdelningen för arkiv och registratur till biblioteket
är specifika områden som biblioteket behöver fokusera på det kommande året. Lednings
gruppen kommer att ansvara för att planera mål och aktiviteter inom dessa områden och
ansvarar för att de följs upp löpande under året.
Strategisk resursplanering
För att fortsätta leverera bra tjänster och service till våra användare behöver biblioteket
på ett strategiskt sätt nyttja sina resurser. Resurserna ställs i förhållande till vad bibliote
ket arbetar med och kommer att utveckla framåt, däribland integreringen av ett helt nytt
verksamhetsområde. Strategisk resursplanering innefattar även arbete med bibliotekets
organisationskultur.
Öppen vetenskap (Open Science)
Begreppet Öppen vetenskap är brett och innehåller en mängd olika inriktningar. Bibliote
ket har lyft omställningen till öppen vetenskap som övergripande mål till och med 2020.
Detta ställer krav på anpassning av verksamheten. Utöver det arbete som redan byggts
upp kring öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata behöver vi
under 2019 arbeta med hur öppen vetenskap påverkar andra funktioner inom bibliote
ket. Framför allt behöver vi se över hur öppen vetenskap påverkar såväl det elektroniska
som det tryckta förvärvet.
Infrastruktur för forskningsinformation
Inom universitetsförvaltningen pågår utveckling av till exempel nya ekonomiadministra
tiva processer, strategier för ny webbplats och utveckling av digitalt arkiv som knyter an
till hantering av forskningsinformation. Utveckling och samordning av de tjänster som
hanterar forskningsinformation är en fråga som berör hela forskningsprocessen. För att
kunna stödja Stockholms universitets behov ska biblioteket förstärka sitt arbete med
infrastrukturen för forskningsinformation.
Integrering av Avdelningen för arkiv och registratur
Avdelningen för arkiv och registratur ska integreras med biblioteket. I samband med
detta ska det säkerställas att registraturen och de myndighetskrav som följer med denna
tillgodoses. Under 2019 ska biblioteket skapa en organisation som möjliggör en fullstän
dig digital hantering och bevarande av myndighetens allmänna handlingar. Stöd ska ges
till berörda institutionsarkiv inför flytt till Albano.
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Strategi för ett relevant bestånd
Asienbiblioteket och Biblioteket för socialt arbete kommer inom några år att integreras
i Frescatibiblioteket. Mot denna bakgrund ska en översyn av bestånden på såväl Fresca
tibiblioteket som enhetsbiblioteken göras. Biblioteket ska fortsätta med de gallringsin
satser som påbörjades under förra året. Utöver detta deltar vi aktivt i diskussionen på
nationell nivå om en strategi för forskningsbibliotekens bestånd ur ett användarperspek
tiv gällande t.ex. frågor som rör pliktleveranser och fjärrlånesystem.
Planeringsarbetet
Bibliotekets arbetsmetoder är flexibla och lättrörliga, detta innebär att verksamhetspla
nen för 2019 har en övergripande karaktär. Målet är att skapa utrymme för snabba cykler
av planering (planera, genomföra, utvärdera och förbättra) så att tjänsterna i största
möjliga mån är synkroniserade med användarnas behov och snabbt kan modifieras om
behoven ändras. Specifika mål för utvecklingsområden och pågående arbetsflöden sätts
under året av berörda medarbetare/arbetsgrupper och även för ledningsgruppen. Målen
kommer att dokumenteras på bibliotekets intranät, liksom kontinuerliga utvärderingar
av resultat. Mål och resultat kommer också att sammanfattas i verksamhetsberättelsen.
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