Riskanalys Librisprojektet
Riskerna för projektet Införandet av Libris på Götabiblioteken, som riskerar själva projektet eller dess tidplan/målsättningar
Risk FÖR projektet
Övergång till Region
Östergötland
Skillnader i standarder
mellan BURK och Libris
Brist på riskanalys

Berör
Transformation

Åtgärd
Se över avtal i god tid

Ägare
Projektledare

När
Dec 2014

Transformation

Projektledare

Nov 2014

Budget

Se till att leverantörer har reserverat
resurser för felsökning, nätverka
Riskanalys genomförs

Projektledare

Sep 2014

Tidplan

Planera noga, ej tidsoptimist

Projektledare

Sep 2014‐jun 2015

Förankra projektorganisation, tidplan och
samverkan
En genomtänkt och uppdaterad
kommunikationsplan. Förankring i alla
led.
Förankring, delaktighet, förståelse för
olika förutsättningar

Projektledare

Sep 2014

Projektledare

Okt 2014

Projektledare i samspel
med Göta styrgrupp

Sep 2014‐jun 2015

Gemensamma rutiner Göta

Mobilisering, budget,
projektorganisation
Målsättningar,
projektorganisation, tidplan,
kommunikationsplan
Samspelet i Göta,
katalogkvalitet, presentation
för låntagare, arbetsmiljö
Kartläggning, support

Projektledare i samspel
med bibliotekschefer

Okt 2014‐jun 2015

Pensionsavgångar

Kompetens

Bibliotekschefer

Sep 2014‐

Personalbrist pga sjukdom
och annan frånvaro
Förseningar pga brist på
resurser
Orealistiska förväntningar på
projektet
Alla är inte med på
förändring

2015‐06‐29

Noggrann kartläggning och
behovsinventering, adekvat
supportorganisation
Säkra kunskapsöverföring och skapa
kompetens bland yngre resurser
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Vad gäller riskanalysen för själva övergången till Libris, dvs påverkan på arbetsmiljö, organisation och kvalitet, så är ju detta något som vardera bibliotek
hanterar. Det ser ju olika ut på de olika biblioteken och vad gäller Göta som helhet så diskuterades detta innan beslut togs om att övergå till Libris. I
nedanstående tabell anges hur Librisprojektet skulle användas som ett verktyg för att identifiera och stärka upp arbetet kring dessa risker.
Risk med övergången till Libris

Berör

Vad som kan göras inom Librisprojektet

Försämrade
Arbetsmiljö Götapersonal
arbetsflöden/arbetsmiljö/dubbelarbete/manuella
moment för personalen

Noggrann kartläggning. Fundera ut Best Practise, hur vill vi
ha det

Försämrad postkvalitet, förändrar arbetsflöden

Arbetsmiljö, tillgänglighet

Kommunikation och organisation, få med låntagare och
prioriterade målgrupper

Flaskhalsar i katalogiseringen, stress och sämre
service

Arbetsmiljö metadatagruppen,
katalogisatörer, Götapersonal

Förankrad projektorganisation och framtida organisation för
att arbeta enligt nya rutiner

Behov av poster täcks inte

Kostnad att köpa in, arbetsmiljö
Götapersonal

Noggrann kartläggning

Försämrad tillgänglighet

Presentation av katalog låntagare

Krav på KB

Glömt barnperspektiv

Presentation av katalog låntagare

Krav på KB

Mervärden i poster försvinner (ex
innehållsförteckningar)

Sökbarhet, kvalitetsförsämring
låntagare, arbetsmiljö

Hantera förändringar i arbetssätt och service mot låntagare

Brist på riskanalys

Arbetsmiljö Götapersonal

Gör riskanalys
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