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Anteckningar Göta mediegrupp 26 augusti  2014 
 

Deltagare: Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland (sammankallande), Elisabeth 

Cserhalmi/Norrköpings bibliotek, Anna Hagelin/Mjölby bibliotek, Anna Figaro/Linköpings 

bibliotek (Marie Sääf/Finspångs bibliotek, Liza Bäckström/Söderköpings bibliotek anmält 

förhinder) 

    

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) 

 

 

RH 

 

e-böcker – policy 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

 

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 

 

Förslag till beslut: 

Att samma urvalspolicy som för tryckta medier ska 

gälla. Det innebär att biblioteken står för urval och 

inköp. Katalogposter för e-böcker ska synas som 

andra medier i katalogen 

 

Kommentar: 

En övergripande långsiktig målsättning av e-

böcker/det digitala biblioteket behöver formuleras. 

Urval sköts av den urvalsgrupp som finns. 

Arbetsgruppen behöver utökas om föreslagen 

policy ska kunna genomföras. Urvalsgruppen får i 

uppdrag att föreslå bemanning.  

 

 

RH 

 

e-böcker – budget 

 

 

 

Förslag till beslut 

 

Gruppens uppdrag från Göta styrgrupp 11 april:  

Föreslå hur stor del av totala mediebudgeten som 

bör gå till e-böcker 

 

Förslag till beslut: 

Att frågan tas upp diskuteras mer i råd och 

styrgrupp 

 

Kommentar: Av Götabibliotekens 14 bibliotek har 

sex bibliotek inkommit med synpunkter på hur stor 

andel av mediebudgeten som bör gå till e-böcker. 

 

 

 

RH 



   
 

Sammanställning av inkomna svar: Mjölby 10-

15%, Ydre 10%, Kinda ca 10%, Åtvidaberg 8-10%, 

Ödeshög 10%, Valdemarsvik mindre än 10-15% 

 

 

Befintlig policy – 

användning 

 

 

 

Medieplaner i 

relation till policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

 

1:1 Gruppens uppdrag från Göta styrgrupp 11 april:  

Steg 1 medieförsörjning i Göta: Utvärdera hur den 

befintliga policyn används.  

Diskussion – se 1:2 

 

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? 

 

1:3 Gruppens uppdrag från Göta styrgrupp 11 april: 

Mediegruppen sammanställer resultatet. Presenteras 

på nästa styrgruppsmöte 16 september i form av en 

sammanställning över inkomna svar. 

 

 

RH 

 

Nästa möte 

 

 

Onsdag 24 september kl 9-11 ca, Linköpings 

stadsbibliotek Götarummet 

 

 

RH 

Övrigt ---  

 

 


