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PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 
Anteckningar  RH 
 
Gruppens 
sammansättning 
 

 
Göta mediegrupp; Rolf Holm Länsbibliotek 
Östergötland (sammankallande), Anna 
Figaro/Linköpings bibliotek, Elisabeth 
Cserhalmi/Norrköpings bibliotek, Liza 
Bäckström/Söderköpings bibliotek, Marie 
Sääf/Finspångs bibliotek, Anna Hagelin/Mjölby 
bibliotek (ersätter Linda Göth/Mjölby bibliotek) 
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e-böcker - policy 

 
Gruppens uppdrag från Göta styrgrupp 11 april: 
Utarbeta ett förslag till policy för urval/inköp av e-
böcker i förhållande till alla medier – policyn ska 
beslutas i styrgruppen 
 
Diskussion - Policy för inköp bör vara konkret. 
Urval samma policy som för tryckta böcker när det 
gäller kvalité. Huvudsyfte att korta reservationskön. 
Begränsa det dyraste när det gäller nedladdning om 
det finns som tryckt bok. Poängsystemet ska provas 
längre och utvärderas. E-böcker bra ur 
marknadsföringssynpunkt. Tredje uppdraget  
och e-resurser. 
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e-böcker - budget 

 
Gruppens uppdrag från Göta styrgrupp 11 april:  
Föreslå hur stor del av totala mediebudgeten som 
bör gå till e-böcker 
 
Diskussion – Fråga bibliotekscheferna vad man 
skulle kunna tänka sig att lägga på e-böcker. Hur 
stor andel kan ni tänka er att lägga på e-böcker av 
totala inköp av böcker? 
Hur många lån utgörs idag av elån utav de aktiva? 
Utvärdera det nuvarande poängsystemet är det 
tillräckligt mycket som anslås Vad ska en 
nedladdning få kosta max 150 kr? Både tak för 
enskild nedladdning och tak för total nedladdat 
titel1.  Max pris standard 50-70 kr? 
2. Maxpris mkt efterfrågad titel 150 kr? 3. Max pris 
antal nedladdning för enskild titel 5000 kr? 
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Befintlig policy – 
användning 
 
 

 
1:1 Gruppens uppdrag från Göta styrgrupp 11 april:  
Steg 1 medieförsörjning i Göta: Utvärdera hur den 
befintliga policyn används.  
 
Diskussion – se 1:2 
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Medieplaner i 
relation till policy 
 

 
1:2 Gruppens uppdrag från Göta styrgrupp 11 april: 
Kartläggning hur befintliga kommunala 
medieplaner används i förhållande till den 
befintliga policyn (Riktlinjer för 
medieförsörjningen inom Götasamarbetet). 
Länsbiblioteket gör frågor och skickar ut.  
 
Diskussion - till bibliotekschef fvb till ansvarig 
1. Används detta dokument? 
2. Finns egna medieplaner? 
3. Hur används den befintliga medieplanen i 
förhållande till den regionala? 
4. Följer man rekommendationerna? 
5. Har ni en rutin där ni gör reservationskontroll en 
gång i veckan? 
6. Om inte – varför? 
7. 7 dagarslån - är man medveten om att det ska 
vara fler ex? 
8. Fjärrlån utanför Göta – görs beställningar utanför 
Götasamarbetet? 
9. Funkar det att få info via funktionsbrevlådan? 
10. Görs skillnad mellan olika medietyper? 
11. Om ja varför? 
12. PASS hur fungerar den nya formuleringen? 
13. Gallras gamla upplagor i regel? är det en vettig 
frågesällning? tycker du det följs? 
14. Saknas någon fråga? 
 

 
RH 

 
Resultat 

 
1:3 Gruppens uppdrag från Göta styrgrupp 11 april: 
Mediegruppen sammanställer resultatet. Presenteras 
på nästa styrgruppsmöte 16 september. 
 
Diskussion – kan bli knappt om tid 
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Nästa möte 
 

 
Onsdag 18 juni kl 10-12 ca, Linköpings 
stadsbibliotek Götarummet 

 
RH 

 
Övrigt 
 

Vettigt utbud e-böcker 
Bra mediebudget visar en mindre andel e-böcker 
Antal utlån? 
Vilka som laddar ner vet inte 
Resursstark? 
Resurssvag? 
Digitala klyftan 
Hur kommer licenser att fungera? 
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