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Närvarande: Johanna Hellstrand - Söderköpings stadsbibliotek, Rolf Holm - Regionbibliotek
Östergötland, Anya Feltreuter - Mjölby bibliotek, Elisabeth Cserhalmi - Regionbibliotek
Östergötland, Karolina Antonsson - Åtvidabergs bibliotek, Lena Axelsson - Linköpings
stadsbibliotek, Birgitta Hjerpe - Norrköpings stadsbibliotek, Helena Agnemar, Eva Savazzi Valdemarsviks bibliotek, Per Johansson - Finspångs kommun, Ingrid Loeld Rasch Regionbibliotek Östergötland, Lisa Ekman - Regionbibliotek Östergötland, Maria Jönsson Vadstena kommun, Birgitta Hellman Magnusson - Motala bibliotek, Christine Åström - Ydre
kommunbibliotek, Peter Åkesson - Tranås stadsbibliotek, Lena Udd - RBÖ
PUNKT

ANTECKNINGAR/BESLUT

VEM

Antecknade
Välkommen
TellUs 2018 – kort
info

RH/EC
Elisabeth Cserhalmi hälsade alla välkomna till mötet
EC
Johan Hagesund och Jan Holmbom berättade om årets
EC
Bok & berättarmässa 1 december. Information om
program och marknadsföring. På TellUs egen webbplats
finns mer:
https://ostergotlandsbokmassa.se/

Webbredaktionen arbetar vidare med funktion, layout och
Rapport nya
webben och intranät innehåll på nya webben. Det har kommit in information från
flera bibliotek men webbredaktionen önskar ändå att alla
– kort info

ET

bibliotek tar en titt på sina bibliotekssidor och meddelar
önskningar om förändringar. En aktiv länken finns men är
inte tänkt att spridas utanför Götabiblioteken innan lansering.
Den som vill ha tillgång till länken kan kontakta
errol.tanriverdi@regionostergotland.se
Det har efterfrågats utbildning och inlogg för webbansvariga
och en utbildning kommer att tas fram så fort funktioner och
utseende är satta, därefter kommer Errol boka in en tid med
alla webbansvariga (utom webbredaktionen) för att gå
igenom relevanta sidor och funktioner.
Arbetet med att få fram ett fungerande intranät för Göta
fortgår och närmar sig något som går att ta i rent fysiskt.
Region Östergötland har en lösning för inloggning och snart
börjar det praktiska arbetet med en utvecklad SharePointvariant. Om den fungerar som önskat så planerar vi att fylla
den med struktur och innehåll, därefter är tanken att engagera
fler som kan komma med inspel och synpunkter.

Bokstart
Östergötland – kort
inf

Bokstart handlar om (se också https://www.bokstart.se): ILR
-små barn (0-3 år) och vuxna i deras närhet
-Syftet är att tidigt stimulera språkutveckling och
läsintresse
-Samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård (BVC,
logopedi, familjecentral) och förskola
Region Östergötland söker nu medel från Kulturrådet.
En styrgrupp för Bokstart Östergötland är startad och tre
kommuner; Linköping, Norrköping och Ydre kommer
att börja med Bokstart Östergötland. Det finns också en
nätverksgrupp där alla kommuner är välkomna att delta.
För mer information ta kontakt med Ingrid Loeld Rasch.
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Östgötaförfattare –
en digital plattform

Jobbet med Östgötaförfattare och att finna en relevant
digital plattform fortsätter. Plattformen ska vara
förankrad i Götabibliotekens verksamhet.

RH

En till två inledande work shops planeras för att
kartlägga syfte, behov, målgrupper och mål för en
inspirerande, platsbaserad app alt. digital plattform.
Detta för att upptäcka litteratur från östgötaförfattare.
Inledande Workshop kommer att ledas av externa
personer från företaget Gaia.
I diskussionen som följde var gensvaret positivt.
Mötesdeltagarna/biblioteken önskade samfällt vara med
i planerade workshop. Det första planeras äga rum
under november.
Beslut

att varje bibliotek utser person som ska delta
i planerade workshop
att senast 24 september meddela Rolf Holm vem

EN medieplan- kort
info

Arbetet fortskrider som planerat och uppslutningen till
arbetsinternatet på Vadstena Klosterhotell 3-4 oktober
är mycket god. Endast ett bibliotek kan inte vara med.
Här finns mer information om gruppen arbete:
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/got
a-mediegrupp/

Avslag medieinköp

Ett förslag till rutinbeskrivning vid inköpsförslag av
medier presenterades (se utskickat förslag)

RH JH

Beslut

att besluta enligt förslag
att rutin ska läggas ut på det framtida intranätet

Förläggarsamtal –
kort info

Den 10 september genomfördes förläggarsamtal med
inbjudna förläggare på Norrköpings stadsbibliotek.
Frågor som diskuterades var den egna bokutgivningen
och hur bokutgivningen ser ut på en framtida
digitaliserad bokmarknad. Det var ett samarrangemang
mellan Litteraturscen Östergötland, Norrköpings
stadsbibliotek och Regionbibliotek Östergötland som
lockade ca 30 deltagare.

TJ

Språktjänsten uTalk

Göta mediegrupp har testat tjänsten och ställer sig
positiv till denna. Låntagare får tillgång till tjänsten på
samma sätt som med Cineasterna, dvs inloggning görs
med lånekortsnummer och pinkod.

RH

FörlagEtt presenterar tjänsten så här ”Det är en tjänst
som innehåller drygt 130 språk och det fina med uTalk
är att det går att lära sig vilket språk man önskar, från
valfritt språk. Tjänsten fungerar på datorer, smarta
telefoner och surfplattor. Användaren laddar ner och
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installerar en applikation på sin enhet och loggar in med
sitt lånekort och pin-kod. Därefter får låntagaren
tillgång till över 130 språkkurser, låntagaren kan
använda tjänsten utanför biblioteket. Det enda som
krävs är en internetuppkoppling (Wifi eller 3G/4G). Det
går även att ladda ner språkkurser i ett Offline-läge så
att du kan använda språkkurserna när du tex har dålig
uppkoppling”
Beslut

att EC kontaktar leverantören för att undersöka
möjlighet att teckna avtal för Götabiblioteken enligt
presenterad prisbild
att lämplig avtalsperiod är 1 år
att kostnad för tjänsten debiteras biblioteket enligt
fördelningsnyckeln 10-kronan

Flytande bestånd

Bakgrund: Göta styrgrupp beslutade på sitt möte 1 juni
att prova flytande bestånd av medier på andra språk än
svenska (exkl. eng, tyska, franska och spanska). Det ska
gälla såväl barn som vuxenlitteratur. Provperiod: from
hösten 2018 – tom vår 2019.
Göta mediegrupp diskuterade frågan på sitt möte 28
augusti. Göta mediegrupp var överens om att det
fortsatta genomförandet av styrgruppens beslut kräver
en tydlig planering och start. Därför kommer en grupp
bestående av Göta systemgrupp: Kerstin Ryd och
Magnus Darhed samt Göta metadatagrupp: Carina
Ljung och Björn Nyqvist med Regionbiblioteket: Rolf
Holm som sammankallande att träffas för ett första
möte under 13 september.
Vid mötet 13 september ansåg deltagarna att en
genomförbar provperiod med ordning och reda och en
rimlig arbetsinsats skulle kunna se ut så här:

Förslag

Förslag till Göta styrgrupp:
Språk: finska, ryska och somaliska. Såväl barn som
vuxenlitteratur.
Medietyp: tryckt material
Undantag: magasinslitteratur
Start provperiod: 1 december 2018
(biblioteksdatasystemet uppgraderas 19 november)
Slut provperiod: 31 maj 2019
Utvärdering: början av hösten
--Övergripande diskussion om flytande bestånd: Gruppen
diskuterade om det ö h t är lämpligt att testa flytande
bestånd på utländsk litteratur. En idé är att istället testa
flytande bestånd på populära titlar - där en gemensam
pott skapas och någon sitter centralt och köper in
(baserat på reservationskontroller). Gruppen är
medveten om att den inte har mandat att besluta i denna
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fråga, men om vi sedan ska kunna gå tillbaka och titta
på hur vi kom fram till detta beslut om flytande bestånd
så är det viktigt att i dokumentationen även ta med de
invändningar/farhågor vi har haft redan från början.
--Göta styrgrupp lyfte frågan om urvalet för test av
flytande bestånd möjligen är för begränsat för att se en
effekt när testperioden är klar. Man valde ändå att pröva
enligt lagt förslag. Göta styrgrupp fann också idén om
att i framtiden testa flytande bestånd på populära titlar
intressant och får lov att återkomma till det.
Beslut

att besluta enligt förslag

Plocklappar

Plocklappar; återkoppling från systemgruppen
EC
Systemgruppen har fört en diskussion kring
belastningen och tidschema för plocklappar i Göta.
Under v. 40 kommer statistik att göras, instruktioner
kommer i Nyhetsbrevet. Systemgruppen kommer
bearbeta statistiken och följa upp.
Digitalt först; Lisa återkopplade hur arbetet med Digitalt LE/EC
först fortskrider, just nu hålls workshops enligt ett
turnéschema på de olika biblioteken i okt-nov. Utifrån
detta kommer folkbibliotekens fortbildningsbehov att
tas fram.
Planering pågår av utbildning e-medier.
MIK-gruppen har haft ett möte i sept. där man bl.a.
diskuterade hur vi kan lägga upp utbildningar. En
kärntrupp av deltagare från MIK-gruppen ska bildas
som knyts till Digitalt först, en arbetsgrupp för
planering av fortbildning inom Digitalt först.
Viktigt att bibliotekschef avsätter tid för lärprocessen
för att Digitalt först ska få en genomslagskraft för
medarbetares kompetenshöjning.
Introduktion av ledarskapsspåret på chefsmötet,
påannonsering inför styrgrupp 26/10.
”Det resande demokratilabbet” är bokat på 5 bibliotek i
Göta.

Digitalt först workshop

Göta Säkert – kort
info

Gruppen kommer under hösten gemensamt skriva fram
ett förslag till dokument att presentera på Göta
styrgrupp 7 december.

RH

Arbetsmiljöansvaret ligger på varje kommun/bibliotek.
Avgifter – kort info

Idag finns fortfarande vissa olikheter inom
Götasamarbetet. Det gäller framförallt övertidsavgifter
och hantering av räkningar. Detta kan vara en av de
frågor som Göta mediegrupp under 2019 får i uppdrag
att utreda.

EC/RH

Nationell
biblioteksstrategi –

Workshop kring NBS:s ( Nationell Biblioteksstrategi)
utkast Från ord till handling

EC
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workshop

Gruppen genomförde i mindre dialoggrupper en
diskussion kring utkastet Från ord till handling.
Synpunkter från Göta styrgrupp kan gå med som bilaga
i det yttrande som Region Östergötland gör.

Nästa möte

Fredag 26 oktober

EC/RH

Övrigt

Datum för hösten:
fredag 26 oktober
fredag 7 december

EC
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