Protokoll Göta styrgrupp & bibliotekschefsmöte 2018-03-23

Närvarande: Elisabeth Cserhalmi/Regionbibliotek Östergötland. Rolf Holm/Regionbibliotek
Östergötland, Emelie Hedlund/Mjölby bibliotek, Karolina Antonsson/Åtvidabergs bibliotek,
Lena Axelsson/Linköpings bibliotek, Christine Åström/Ydre bibliotek, Per
Johansson/Finspångs bibliotek, Peter Åkesson/Tranås stadsbibliotek, Birgitta Hellman
Magnusson/Motala bibliotek, Birgitta Hjerpe/Norrköpings bibliotek, Johanna Hellstrand
/Söderköpings bibliotek, Marie Eriksson/Söderköpings bibliotek,
Deltog under eftermiddagen: Lisa Ekman/Regionbibliotek Östergötland, Helena
Agnemar/Regionbibliotek Östergötland, Lillemor Engholm Guy/Regionbibliotek
Östergötland, Lena Udd/Regionbibliotek Östergötland
PUNKT
Antecknade
Välkommen
Burk

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM

Elisabeth Cserhalmi hälsade alla välkomna till mötet

RH
EC

Btj har sagt upp avtalet om BURK.
EC
Med start 2019 tänker Btj satsa på en ny tjänst:
Bibliografisk service i Nationell katalog.
Btj:s egna ord; Tjänsten erbjuds i samråd med KB och
möjliggörs genom att Librisregisterande bibliotek kan
låta en extern aktör utföra registrering i Libris. BTJ
övertar därmed uppdraget gällande registrering i Libris
för kundens räkning och ger samtidigt stöd i
uppbyggnaden och underhållet av folkbibliotekens
lokala kataloger.
Btj kommer att kontakta samtliga folkbibliotek under
våren 2018 med ett avtalserbjudande. Tjänsten är i
abonnemangsform och priset baseras på
kommunstorlek.
Metadata kommer att återkoppla till EC ang. frågor
kring detta inför en kontakt med Btj. Dagens kostnader
med katalogisering måste matchas mot ett ev.
erbjudande från Btj.
Katalogiseringsfrågan både praktiskt och ekonomiskt,
för skolor i Göta behöver också ses över, vilket är under
arbete.

Flytt av Book-itserver, nyheter i 9.1

Flytt av server kommer ske under v 16, 18-19 april, då
kommer BOOK-IT-servern att flyttas från LK-data i
Linköping till Axiell i Lund. Varje kommun har valt
kommunikationssätt med servern.
Kerstin Ryd har tillsammans med Göta systemgrupp
kontakt med Axiell och resp. kommuns IT-ansvarig har
kontaktats som också har egen kontakt med Axiell.
I samband med flytt uppgraderas Book-it till 9.1
Nya rutiner för plockningsschema kommer,
systemgruppen ansvarar.
Samtliga nyheter i 9.1 finns att läsa i Release notes som
kommunicerats av systemgruppen till systemansvariga.

EC

GDPR

Det viktiga är att vi upplyser låntagaren som ansöker
om lånekort hur uppgifterna används – det går att

EC
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härleda till att vi har cirkulationssystemet Book-it i
allmänt intresse – behöver inte samtycke då.
Några punkter att tänka på:













Se över rutiner för hur man hanterar och
arkiverar samtycken (t ex sparade lån för BKlåntagare, samtycke målsman-barn)
Detta måste ligga på varje enskild bibliotek –
god arkivsed gäller
helt tillräckligt att man skickar med info till
minderåriga om de varit på visning på
biblioteket och fått lånekort i samband med det
Göta behöver ha en signal i Book-it som
signalerar när låntagare fyller 18 år, låntagaren
måste då upplysas om att de nu är en juridisk
person – Kerstin Ryd håller på och kikar på det
och har ett förslag
fritextfältet i Book-it är ett orosmoment – man
kan inte söka vad som skrivs där, det är inte ok
att skriva noteringar där, uppdrar åt Kerstin Ryd
att undersöka om fritextfältet kan försvinna i
kommande uppgraderingar av Book-it
samtliga Götabibliotek måste säkerställa att
medarbetare i Göta upplyser låntagare om
lånregler och att personuppgifterna används i ett
system som täcker hela Östergötland och Tranås
kommun
personuppgiftsbiträdesavtal –behöva komma in
med det från kommunerna till regionen
RBÖ skriver personuppgiftsbiträdesavtal med de
leverantörer som berör Götas gemensamma
avtal; Axiell, Dibs, FörlagEtt, mfl.

Nya webben

Fortsatt arbete, man har fått igång e-böckerna och arbete EC
pågår med uppbyggandet och Göta webbgrupp arbetar
vidare med att samla informationen som ska läggas in
på respektive sida. Vidare arbetar man också med layout
och uppbyggnad av programverksamheten, där
webbgruppen påminner om att fler nyttjar Calundur som
kommer vara den evenemangsfunktion som visas på
förstasidan och under respektive bibliotek.

Libris

Lena Axelsson, informerade om senaste mötet i Libris
utvecklingsråd och det nya Libris, se bilaga.
Gruppen träffas 2-3 ggr/år produktägare, i
arbetsreferensgrupp ingår Björn Nyqvist, NSB.
”Libris utvecklingsråd ger rekommendationer till

LA
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prioriteringar utifrån bibliotekens behov.
Rekommendationerna hanteras därefter i KB:s ordinarie
verksamhetsplanering där bibliotekens behov vägs mot
KB:s långsiktiga strategi enligt myndighetens
verksamhetsplan och regeringsuppdrag”.
TellUS

Lördag 1 december 2018 är Bok- och berättarmässan
TellUs. Götabiblioteken deltar med en monter och för
det finns en planeringsgrupp som kommer att träffas 25
april kl. 10-12. Flera Götabibliotek utryckte sitt intresse
av att vara med under Bokmässan 1 december.

Beslut

att utöka planeringsgruppen med Anders
Åklint/Norrköpings bibliotek och Per
Johansson/Finspångs bibliotek

RH

att en intresseanmälan skickas ut till Götabiblioteken
om att delta i bemanningen av montern
Göta mediegrupp

Uppdrag och protokoll:
RH
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/got
a-mediegrupp/
Rolf informerade om gruppens arbete enligt det uppdrag
som getts för år 2018. Det finns nu kontaktpersoner på
samtliga Götabibliotek för arbetet med att ta fram och
förankra ett förslag på En gemensam medieplan. I det
samtal som följde formulerades några tydliga
viljeinriktningar för gruppens fortsatta arbete att ta fasta
på. Dessa var att formulera tankar kring hur
gemensamma grupper skulle kunna sköta inköp för hela
Götasamarbetet för vissa medietyper. Som exempel
nämndes spel och medier på andra språk än svenska,
prova flytande bestånd, profilköp på vissa medier.

Göta Säkert

Uppdrag och protokoll:
RH
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/got
a-sakert/
Rolf informerade om gruppens arbete och påminde om
att inspel från respektive bibliotek skickas till RH
månadsskiftet maj/juni. Gruppen Göta Säkert kommer
att gå igenom materialet för att ge förslag på hur
Götabiblioteken går vidare i denna fråga.

Göta mångkultur

Arbetet för Göta mångkulturgrupp styrs av antagna
riktlinjer. Dessa ska ses över årligen.

Beslut

att anta dokumentet Göta mångkultur - Riktlinjer för
Götasamarbetet enligt bilaga 23 mars

App
Östgötaförfattare

Rolf informerade om App Östgötaförfattare
Uppdraget avser att:

RH

RH
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utreda möjligheter och förutsättningar för ett ev.
framtagande av en app som har direkt koppling till
östgötalitteratur och östgötaförfattare.
En app som kan fungera som en upptäcktskarta för
litterära platser och östgötska författarskap.
Rolf Holm ansvarar för ovanstående uppdrag.
Göta e-tjänster

Marie Eriksson berättade om arbetet med e-böcker
utifrån E-libs adminsida. Frågan om e-böckerna bör
också finnas med i förslaget till En gemensam
medieplan för Götabiblioteken.
Beslut om bildande av Göta e-tjänster i december 2017
av styrgrupp, Marie Eriksson ersättare som
sammankallande och ansvarig under Linda Skårbratts fledighet. Övriga i gruppen är Joel Hedlund, Urban
Jarvid LSB, Tommy Jansson, NSB, Johanna Hagelin
Motala.
Gruppens uppdrag är att hantera databaser, e-böcker
teknik och marknadsföring samt utbildning.
Under våren prio på att arbeta med e-böcker och göra
ett urval av titlar.
Idag tas allt in från E-lib, max 31 kr/lån.
E-bokmarknaden styrs helt av förlagen, vad gäller urval
och prissättning, 29 000 titlar mkt egenutgivet där
kvalitén är osäker, Googleöversatta böcker, märkliga
pdf-filer, enstaka noveller ur novellsamlingar, ffa egen
förlagsutgivning.
Kontakt och utbyte har skett med Södertälje som har
kommit långt i sin hantering av e-böcker, Södertälje tar
inte in allt utan gör ett urval som får komma in i
katalogen, tar idag ett par arbetstimmar/vecka. Det här
kommer Göta e-tjänstgrupp syssla med det i framtiden.
Börjat med att bilda sig en uppfattning vad som ingår i
vårt abonnemang, delat upp förlagen mellan
arbetsgruppens medlemmar. Arbetet tar tid men absolut
nödvändigt att man måste bildar sig en uppfattning om
vilka förlag Götabiblioteken ska ha i framtiden,
idag ca 900 förlag att förhålla sig till.
Tidigare resonemang kring att urval av e-böcker ska ske
på samma sätt som med tryckta böcker, men det
försvåras av att utbudet inte ser likadant ut, urvalet går
därför till på ett annat sätt. Likaså kostar urvalet inget,
kostnaden kommer först när låntagaren gör sitt val. Blir
ett urval genom gallring. Inte jämförbart med urval som
till tryckta böcker.
Urvalskriterier ska ingå i gemensam medieplan för
Göta.
Väljer bort enstaka novellsamlingar, romaner som delats
upp och det förekommer många klassiker i olika
4
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varianter. Snårigt att göra urvalet, gäller att ha koll på
förlaget, framgår oftast inte hur tjock boken är.
Finns två olika sätt; accesslån betalar när lån görs.
Stycklicenser berättigar till 10 ggr, då är den utlånad och
kan inte lånas av fler.
Bekymmersamt när låntagare laddat ned en bok och det
visar sig vara end ngt kapitel.
De flesta lån görs på samma titlar som lånas även som
tryckta böcker, på en topplista med 200 titlar känns 195
igen.
Taltidningen
Digidelcenter
Stärkta bibliotek erfarenhetsutbyte

Lillemor Englund Guy och Lena Udd, RBÖ berättade
om Taltidning till fler (se bif pp)
Birgitta Hellman Magnusson berättade om Digidel
center, Motala bibliotek. Info har gått ut i separat mejl.
Eftermiddagen ägnades åt att diskussion och
erfarenhetsutbyte kring Stärkta bibliotek. Flera bibliotek
ligger i startgroparna för att göra ansökningar, det
handlar både om att tillgängliggöra biblioteken som
fysiska rum och medier och tjänster.

LEG/LU
BHM
EC

Kort sammanställning gjordes (se bif bilaga).
Götabiblioteken erbjöds att kontakta regionbiblioteket
vid behov av stöd i samband med skrivande av ansökan.
Götabiblioteken avvaktar med en ev. gemensam
ansökan i nuläget och lyfter frågan till hösten då
ansökningsperioden är 14 augusti – 11 september.

Nästa möte

Fredag 1 juni styrgrupp & bibliotekschefsmöte

EC/RH

Övrigt

Påminnelse om anmälan till: Internat bibliotekschefer 3- EC
4 maj
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