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Göta mediegrupp – möte 21 mars 2016 
 

Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (sammankallande), Anna 

Figaro/Linköpings bibliotek, Elisabeth Cserhalmi/Norrköpings bibliotek, Johanna 

Hagelin/Motala bibliotek, Anna Hagelin/Mjölby bibliotek, Johanna Hellstrand/Söderköpings 

bibliotek (anmält förhinder Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek) 

 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 

Anteckningar  RH 

 

Bakgrund 

 

Göta styrgrupp gav 2 februari Göta mediegrupp i 

uppdrag att under 2016 arbeta vidare med dessa 

frågor 1-8. 

 

1. Fjärrlån 

2. e-böcker 

3. språkböcker/aktivitetskod 

4. Pott med pengar för olika insatser 

5. Våldsamma spel 

6. Kurslitteratur 

7. Gallring 

8. Rutindokument 

 

Göta mediegrupps förslag till beslut eller underlag 

tas upp på Göta styrgrupp möte 2 december 

 

 

 

Fjärrlån 

 

 

Bakgrund: Götabiblioteken behöver arbete fram ett 

förhållningssätt till hur återlämning ska ske av 

fjärrlån som kommer från andra bibliotek utanför 

götasamarbetet. En rutinbeskrivning behövs som 

infogas i Götas Rutindokument 

 

Ansvariga: Rolf och Thomas 

 

 

 

e-böcker 

 

 

Bakgrund: en viss osäkerhet finns kring 

katalogposter, ekonomi, avtal, sökvägar, tillgång 

till nya e-böcker och reservationsmöjligheter 

 

Ansvariga personer: 

Rolf och Anna Hagelin 

 

 

 

språkböcker/ 

aktivitetskod 

 

 

Bakgrund: I Göta metadatagrupps nyhetsbrev finns 

information kring denna fråga. Det är information 

som eventuellt ska in i rutindokumentet 

 

Ansvariga: Elisabeth och Johanna Hagelin 

 

 

   



   
 

Pott med pengar 

för olika insatser 

 

Bakgrund: Några bibliotek upplever att många nya 

böcker försvinner ut i Göta och kommer inte 

tillbaka. Handlade om nya böcker på det egna 

biblioteket. Viktiga frågor är att korta 

reservationsköer, följa tredagarsregeln och hur 

medieanslaget ser ut i våra kommuner. Också att 

förtydliga rutiner och ta en diskussion om gällande 

överenskommelser är delar i problemlösningen 

 

Ansvariga: Johanna Hagelin och Anna Figaro 

 

 

Våldsamma spel 

 

 

Bakgrund: Hur ställer man sig biblioteken till 

våldsamma spel typ GTA (rek 18 år). Här behöver 

ett förhållningssätt diskuteras fram som knyter an 

till den egna medieplanen och den regionala 

medieförsörjningsplanen 

 

Ansvariga: Johanna Hagelin och Johanna 

Hellstrand 

 

 

 

Kurslitteratur 

 

 

Bakgrund: en ständigt aktuell fråga som 

diskuterades på mediegruppen internat i Vadstena 

oktober 2015. RH gör en rundfråga till det nätverk 

som deltog vilken/vilka frågor som idag behöver 

aktualiseras 

  

Ansvarig: Rolf kontaktar och frågar nätverket  

 

 

 

Gallring 

 

 

Bakgrund: Hur ska gemensamma rutiner kring 

gallring se ut. Räcker de riktlinjer som finns idag 

inom Göta? 

 

Ansvariga: Elisabeth och Anna Figaro 

 

 

 

Rutindokument 

 

 

Bakgrund: Götabiblioteken har ett 

”Rutindokument” antaget av Göta styrgrupp. 

Ändringar som förs in där ska beslutas av 

styrgrupp. De punkter som diskuteras här förs in i 

det dokumentet 

 

Ansvarig: Rolf 

 

 

 

Nästa möte 

 

 

Måndag 25 april kl 9-11.30, Benzeliusrummet, 

Linköpings stadsbibliotek (underlag skickas in till 

RH-behöver inte vara klart) 

 

Måndag 30 maj kl 9-11.30, Götarummet, 

Regionbibliotek Östergötland 

 

 

   



   
 

Övrigt 

 

Rutiner papperslösa 

 


