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Välkommen till nätverks-
träff för expertnätverket 
för fängelsebibliotek
Nätverket syftar till att öppna dialog kring frågor om 
biblioteksverksamhet riktad mot häkten, anstalter 
eller liknande. Nätverket tar upp frågor kring bland 
annat media, samverkan och erfarenhetsutbyten men 
även annat av intresse. Biblioteksarbetet inom kri-
minalvården har sina givna begränsningar, förhopp-
ningen är att med hjälp av nätverket tillsammans 
kunna se möjlig-heterna. Alla som arbetar med eller 
är intresserad av dessa frågor är välkomna att delta. 
Inför studiebesöken på både Huvudkontoret och 
Skänningeanstalten måste alla ha med sig id-kort, 
annars kommer de inte in på respektive ställe.

När: Torsdag 6 april och fredag 7 april 2017 
Tid: 11:45 - 15:15
Plats: Kriminalvården Norrköping, Norra Promenaden 86

Program

Torsdag 6:e April 

11:45 - Samling utanför Kriminalvårdens Service Center, 
Norra Promenaden 86 i Norrköping 

12:00 – 12:30 Vi inleder med smörgås och kaffe.  

12:30 – 13:00 Frida Nordström, lärare inom Kriminalvår-
den, berättar om interners användande av datorer och 
tillgänglighet till digital media bla. genom programmet 
InIT.

13:00 – 14:30 Eric Leijonram, jurist inom Kriminalvården 
diskuterar bibliotekssekretess, yttrande- och tryckfrihet 
kontra säkerhetsfrågor för biblioteksverksamhet inom 
Kriminalvården.

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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14:30 – 15:00 Gemensam promenad till Krimi-
nalvårdens huvudkontor och deras bibliotek, 
här möter vi bibliotekarien Hanna Karlsson.

15:00 – 16:00 Maria Danielsson, berättar om sin 
rapport över biblioteksverksamheten på häkten 
och anstalt.

16:00 – 17:00 Vi avslutar dagen med fika och 
möjlighet till diskussion.
 
Fredag 7:e April

08:30 – Samling vid Kriminalvårdens Service 
Center

08:45 – 10:00 Buss avgår mot Skänninge.

10:00 – 14:00 Studiebesök på Skänningeanstal-
ten. Vi kommer i guidade turer få se (bland 
annat) anstaltens berömda klosterverksamhet 
och möter bibliotekarien Nils Grönlund. Lunch 
kostar 65 kronor (obs medtag kontokort för 
detta), vid önskemål om ev. specialkost meddela 
detta vid anmälan till träffen.

14:00 – 15:15 Buss tillbaka, åter i Norrköping vid 
ca 15:15 (Observera att tidsangivelserna för 
bussen ungefärliga, om du reser från Norr- 
köping bör du välja en avgång med god 
marginal).

Anmälan
Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på 
vår webbplats - http://www.biblioteksforening-
en.se/nyheter/valkommen-pa-natverkstraff-med-
expertnatverket-for-fangelsebibliotek/

Anmäl dig senast 30 mars 2017
Träffen är kostnadsfri. Glöm inte att anmäla 
specialkost. Du måste vara  enskild medlem i 
Svensk biblioteksförening för att delta.  
Nätverksträffen arrangeras av Svensk biblioteks-
förening och styrgruppen för expertnätverket 
för fängelsebibliotek. Information om nätverket 
finns på föreningens hemsida -  
www.biblioteksforeningen.se

Kontaktperson för nätverket: Thomas Öhnell

Välkomna!

Svensk biblioteksförening

Vår bibliotekssyn
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till
information, kunskap och kultur och som
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges
människor möjlighet att använda sin
demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala
och skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill se
en värld där alla människor har tillgång till
bibliotek i livets olika skeenden.

En pådrivare för bättre bibliotek
Svensk biblioteksförening driver på för an-
gelägna bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar 
på våra medlemmars uppdrag för att öka kun-
skapen om bibliotekens uppgifter och funktion-
er samt för att stärka bibliotekens förutsättnin-
gar och möjligheter.

Ett nav för engagemang och professionell
utveckling
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De
främsta experterna på biblioteksverksamhet är
våra medlemmar och vi stödjer deras profes-
sionella utveckling genom resestipendier,utvec
klingsbidrag, möjlighet till internationellt
utbyte, de ledande branschdagarna Biblioteks-
dagarna och genom vår tidskrift Biblioteks-
bladet. I våra expertnätverk samlas landets 
främsta kompetens inom olika biblioteksom-
råden. 
Välkommen som medlem!
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