2018-03-07

Göta Säkert möte 26 februari 2018 - protokoll
Närvarande: Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland (sammankallande)
Anya Feltreuter/Mjölby, Åsa Andersson/Vadstena bibliotek, Said Zenhari/Norrköpings
bibliotek (förhinder: Magnus Lundvall/Linköpings bibliotek)
PUNKT
Antecknade
Uppdrag

ANTECKNINGAR/BESLUT
Uppdraget gäller:
att ta fram ett policydokument för Götabiblioteken
gemensamt men också hjälpa enskilda bibliotek i det
som är unikt för dem. Uppdraget gäller frågor som:
Trygghet vid ensamtjänstgöring
Trygghet för besökarna i samband med Meröppet
Bemötande
Larm och rutiner kring larm
Kameraövervakning
IT-säkerhet

VEM
RH
RH

Rolf Holm leder arbetsgruppens arbete som fått namnet
Göta Säkert.
Göta styrgrupp
beslutade 9
februari

att varje bibliotek utser en kontaktperson
att genomgång sker tillsammans med respektive
kommunens säkerhetsansvarige
att genomgången sker före juni månad
att dokumentation skickas till Göta Säkert
att uppföljning äger rum tidig höst
att de bibliotek som redan anser sig gjort arbetet skickar
in underlaget till regionbiblioteket/Rolf

RH

Kontaktperson
saknas

Bibliotek som ännu inte utsett kontaktperson:
Boxholm, Finspång, Tranås, Åtvidaberg och Ödeshög. I
avvaktan på ev. annat namn fungerar bibliotekschefen
som kontaktperson

RH

Diskussion

Osorterade tankar infångade under mötet:
*Dokument med en lösning verkar vara föga realistiskt
utan ledordet är flexibilitet. Utgå från basverksamhet.
*Handlar inte om ett beslut och sedan leverera/viktigt
att ha kollegerna med sig
*Kameraövervakning: tillstånd ges av länsstyrelsen och
syftet med kamera och vakt är personalskydd.
*Meröppet: handlar om att erbjuda en
basverksamhet/service går att standardisera/erbjuda
tillgång/lokala förutsättningar/tydliga anslag/flera kan

Alla

gå in när dörr öppnas/avtal kan skrivas
*Nsb: ej bankärenden/ej vidimera papper
*Nsb: har krisgrupp
*Ett förhållningssätt då det handlar om användarens
integritet är: att betona det egna ansvaret/att logga ut
etc.
*Nsb har Safety Card som skyddar de publika datorerna
och gör dem helt ”rena” vid utloggning och vid uppstart
*Sker incidenter är det viktigt med rapportering och
snabb återkoppling
*Ensamtjänstgöring diskuterades/idag finns inte några
riktlinjer
Nästa möte

Tisdag 4 september kl 10-12, Götarummet
Regionbibliotek Östergötland

RH

Övrigt

Fundera på vilka frågor som kan ställas till LKDATA
Återkoppling vid Göta styrgrupps möte 23 mars 2018

RH

