
Systemgruppsmöte 2019-01-28 
 

Närvarande: Kerstin Ryd, Magnus Darhed, Marie Eriksson, Emelie Hedlund, Björn Nyqvist och 

Jonatan Nordlöv (Antecknare) 

Förgående protokoll. Kerstin ska kolla upp med Axiell om en gemensam supportinloggning. 

Webbredaktionen har alla egna inlogg men alla kan se varandras ärenden.  

Korslån. Det är inte bra om det är bara vi som diskuterar resultaten från korslånen. Mediegrupp kan 

också diskutera det för att slutligen ta upp det i styrgruppen. Ett förslag är att ta diskutera det i lokala 

mediegrupper. Jonatan fortsätter göra iordning tabellerna med korslånen och Kerstin ska kontrollera 

antal reservationer. Ha mailkonversation innan 11 mars. 

Städning. Med e-bokslösningen kan vi nu börja rensa bort inaktiva låntagare. Förslag att vi turas om 

att rensa och Marie börjar. Utgå från 3 år och Kerstin brukade arbeta årsvis i mängd. Kerstin tar hand 

om avlidna. 

Götamöte om tidskriftsmodulen. Förslag om att ha ett Götamöte om tidsskriftsmodulen. En 

arbetsgrupp med kontakt online? Mars-April. Kerstin ska prata med Rolf 

Åtvid Björsäter – Lanthandelsprojekt. Vi diskuterade lanthandelsprojektet i Åtvidaberg och 

Adressfönstret för enheter. 

Meröppet. Vi vill lyfta hanteringen av meröppet till styrgruppen. Om meröppet ska gälla alla enheter 

borde vi ha ett gemensamt avtal.  

KB statistik + Författarfonden. Kerstin har skickat ut underlag. Jonatan tog upp att Motala haft haft 

problem med ”Motala bibliotek” enhetsgrupp i statistiken. Jonatan undersöker möjligheten att flytta 

bort skolorna från enhetsgruppen till en egen inom Göta. 

Axiell användarmöte. Kerstin informerade om Axiells användarmöte den 15 maj i Helsingborg. Är det 

något vi ska åka till? Finns det utrymme i budgeten för en resa om det blir en uppgradering i 2019? 

Övriga frågor 

Björn informerade om att skolorna i Norrköping har utarbetat en rapport om vilka system 

skolbiblioteken ska ha.  

KB har beslutat att skolbiblioteken ska börja få använda Libris förvärvsrutin också, men det är 

fortfarande mycket detaljer som inte är på plats. Vi får se om vi börjar med en kommun i taget, eller 

alla på en gång. 

Automatiska gallringen i Libris är fortfarande på gång. Viktigt vid inköp från nya Adlibris att välja att 

skicka för både BOOK-IT och Libris. 

Hur förmedlar vi förbättringsförslag när Kerstin inte är med i REBUS? En e-postadress och Emelie ska 

skicka lite förslag. Diskuterade anslag.  

I Mjölby ville de ta bort enheten Mjölby Talbok men det är svårt att ta bort enheter.  

I Mjölby har inte all information kommit med på plocklistor. Ska testa att rensa bort flikar. 

Diskuterade Plockexpress som är på gång i Linköping. Batteridriven kvittoskrivare. 



Önskan från Vadstena om utbildning gällande BOOK-IT för lokala systemansvariga. Göra en checklista 

över vad som behöver göras. Exempelvis kalendern. Tar Kerstin hand om detta och ska kontakta 

Vadstena. Vore bra att veta vilka som är systemansvariga lokalt.  

Vi behöver göra en översyn över system lokal. Behörighet/roller diskuterades. Emelie ska kolla upp.  

Påminnelse om att radera gamla användare när personal slutar. 

Ljudböcker skickas från återlämningsställe till ägande bibliotek med saknade skivor. Har även hänt för 

spel och ibland skickas trasiga böcker. Ta upp i Nyhetsbrev?  

Ersättare för Sofia. Kerstin undersöker. 

Hoppande automaterna är kvar och plågar så det har blivit kravproblem i skolorna. 

Klockslagen har försvunnit från exemplarinfon igen men finns fortfarande kvar i exemplarhistorik. 

Nästa möte: 11 Mars 

 

 

 


