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Närvarande: Elisabeth Cserhalmi/Regionbibliotek Östergötland, Rolf Holm/Regionbibliotek 

Östergötland, Karolina Antonsson/Åtvidabergs bibliotek, Anya Feltreuter/Mjölby bibliotek, 

Birgitta Hellman Magnusson/Motala bibliotek, Linnea Saxtrup Hermansson/Boxholms 

bibliotek, Lisa Ekman/Regionbibliotek Östergötland, Marie Sääf/Linköpings stadsbibliotek, 

Ingrid Loeld Rasch/Regionbibliotek Östergötland, Linda Skårbratt/Regionbibliotek 

Östergötland, Peter Åkesson/Tranås stadsbibliotek, Helena Agnemar/Regionbibliotek 

Östergötland, Eva Savazzi/Valdemarsviks bibliotek, Caroline Nordh/Vadstena bibliotek, 

Tommy Jansson/Norrköpings stadsbibliotek, Johanna Hellstrand/Söderköpings stadsbibliotek, 

Deltog em; Per Johansson/Finspångs bibliotek, Thomas C Ericsson/Kinda Bibliotek 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Antecknade   RH/EC 

Välkommen Elisabeth Cserhalmi hälsade välkommen till mötet. 

 

 

Bokstart 

Östergötland  

 

Anna Hällsten Kulturrådet (med på länk) talade om 

Bokstart och delade med sig av sina erfarenheter. Hon 

uppmanade Götabiblioteken att inte tveka att kontakta ta 

kontakt med henne.  

 

ILR/EC 

Lägesrapport - Göta 

webben och  

Göta SharePoint  

Lägesrapport kring bibliotekens e-tjänster. Kort 

presentation kring arbetet som sker inom 

arbetsgrupperna Göta webbredaktion och Göta e-

tjänster. Presentation av e-lån Q1 2019. En närmare titt 

på användandet av tjänsterna Cineasterna och uTalk. 

Omvärldsbevakning i form av en rapport från 

användardagen om Koha och konferensen Funka-

tillgänglighetsdagar. En kort redogörelse av 

myndigheterna DIGG och DIFI samt de nya punkterna i 

webbdirektivet WCAG 2.1. En kort reflektion kring 

klarspråk och att klara tillgänglighetskraven i 

webbdirektivet utifrån FUNKA:s tips och Göta 

webbredaktions arbete. Avslutningsvis en information 

kring nätverket IAAP (presentation se bilaga) 

 

LS 

Nationella 

minoriteter - 

kompetenshöjande 

insats 

 

 

 

 

 

 

Beslut 

Bakgrund: Judar, romer, samer (som även har ställning 

som urfolk), sverigefinnar och tornedalingar är erkända 

som nationella minoriteter.  

 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige 

sedan januari 2010. Från den 1 januari 2019 revideras 

lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks 

ytterligare. 

 

att Göta styrgrupp uppdrar till Göta mångkultur att ta 

fram ett utbildningsförslag med syfte att höja kunskapen 

om nationella minoriteter och hur det ska kunna ge  

avtryck i Götabibliotekens verksamhet  

 

att perioden för utbildningsinsatsen är vår och höst 

2020 

 

RH 
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Digitalt först; 

utbildningar våren/ 

utbildningar höst 

MIK och Digitalt först - information om vad som är 

planerat framöver inom Digitalt först: 

 

 MIK-Jam 13 maj. 

 Utbildning Pressreader och Global Grant i maj. 

 Workshop med Martin Törnros, Norrköping och 

Linköping i okt-nov, datum ej bestämt. 

 Handledning m.m. för folkbibliotekspersonal 

med Simon Hjort, planering pågår. 

 MIK-Promöte 24 september. 

 MIK-möte för bibliotekens kontaktpersoner 9 

oktober. 

 

Påminnelse: Sök pengar för kompetenshöjande 

aktivitet! 

 

LE 

Meröppet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut 
 

Från och med Book-IT 9.1 blev det möjligt att välja 

vilken enhet låntagare ska bli meröppet-låntagare på. 

Innan dess var det allt eller inget som gällde. Om 

personalen inte gör ett aktivt val när de lägger till 

behörighet för meröppet är default-inställningen 

fortfarande att man blir det för alla bibliotek i Göta. 

I dag har Götabiblioteken ca 4500 låntagare som är 

meröppet-låntagare, av dessa har 500 låntagare 

möjlighet att logga in på till en eller flera enheter. 

Det finns ingen möjlighet att kolla av de låntagare som 

idag är meröppet-låntagare till vilken enhet man helst 

vill besöka. 

Det finns bibliotek som har krav på sig från sin 

kommun att använda sig av skriftliga avtal när någon 

blir meröppet-låntagare. Det gör det svårt att 

administrera inom Göta samt hantera när man väljer 

enhet i Book-it. 

 

att det är praxis att respektives kommuns rutin gäller 

vid meröppet-låntagare. 

Vill Göta-bon bli meröppetlåntagare i annan kommun 

inom Göta får hen ansöka om meröppet-access där. 

 

att information om korrekt rutin i Book-it når 

medarbetare i Göta ombesörjs av systemgruppen 

  

EC 

Götapåsen, kort 

info 

 

Förpackade kartongvis innehållandes 200 st 

papperskassar/kartong.  

Beställ därför antal kartonger á 200 st 

Faktureringspris bibliotek vid beställning är  

3.30 kronor/st 

Pris för låntagare: Ett tips/rekommendation är  

5 kronor/st. Exempelvis kommer Linköpings 

stadsbibliotek att ta 5 kronor/st (Regionbibliotek 

Östergötland bestämmer inte i denna fråga)  

 

RH 

https://mikjam.se/
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Beställning till rolf.holm@regionostergotland.se 

 

Transporter till 

Götabiblioteken  

 

 

 

 

 

Förslag 

 

 

 

 

 

 

Beslut 

 

Bakgrund: Leverantör PostNord har sagt upp nuvarande 

transportlösning med 3 månaders uppsägning. 

Avtalet löper ut 2019-06-01. Från och med juni 2019 

står Götabiblioteken utan transportör. Lösningen är ett 

unikt flöde som PostNord nu frångår av ekonomiska 

skäl. De standardiserar alla sina paketflöden. 

 

att avropa från befintligt ramavtal med Stångåbuss.  

att starta från och med 3 juni 2019 

att beslut om kostnadsfördelning mellan  

     Götabiblioteken tas på styrgruppsmötet 5 juni  

att kostnadsfördelningen bygger på ett  

      procentuellt påslag av fördyringen för 2019 

 

att besluta enligt förslag 

EC/RH 

Regional 

biblioteksplan samt 

reflektion utifrån 

Träffpunkt 

biblioteksplaner, 

KB:s webbsändning 

4 april 

 

Remissversion av Regional biblioteksplan 2020-2023 

beslutats 3 april av regionala utvecklingsnämnden. 

Förslaget till Regional biblioteksplan för Östergötland 

2020-2023 kommer gå ut på remiss under perioden 

2019-04-15 - 2019-09-02 till samtliga kommuner i 

Östergötland. 

 

Träffpunkt biblioteksplaner 

KB har tidigare haft Kvalitetsdialog kring 

biblioteksplaner. KB har valt att avsluta Kvalitetsdialog 

och istället infört Träffpunkt biblioteksplaner. 

Första Träffpunkten var satt till 4 april och var en 

webbsändning. Önskemålet från KB är att regional 

biblioteksverksamhet bjuder in folkbibliotekschefer till 

webbsändningen av Träffpunkt. 

 

Göta styrgrupps viljeyttring är att inbjudan till möte 

sker när webbsändningen finns tillgänglig att se i 

efterhand. Regionbiblioteket bjuder in. 

 

Höstens Träffpunkt är 24 oktober är IRL på KB.  

 

EC 

Demokratidagen 18 

september 

Arbetsgruppens planering av Demokratidag 4 den 18 

september med temat ”Biblioteken och FN:s konvention 

om barnets rättigheter”, fortgår.  

Det underströks att denna demokratidag är lika viktig 

som de förra och att cheferna behöver  uppmana sina 

medarbetare att anmäla sig. Det går att anmäla sig i 

Regionbibliotekets kalender.  

Arbetsgruppen vill också att biblioteken deltar i 

demokratidagen genom att berätta vad de gjort som kan 

knytas till barnkonventionen. De som har något 

meddelar Helena före den 16/5. Demokratidagen kan 

vara ett avstamp för bibliotekschefernas utbildning 

HA 

mailto:rolf.holm@regionostergotland.se
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i  hur barnkonventionen ska implementeras på 

biblioteken. 

 

Litteraturscen 

Östergötland 

Hur det fortsatta upplägget för det publika arbetet ska se 

ut är inte färdigt. Det ska diskuteras i den nybildade 

gruppen ”Göta litteratur” som har sitt första möte den 

14/5.   

 

Bidrag är sökt för ett tredje år  hos Kulturrådet, besked i 

maj. 
 

Halva utbildningen ”Litteraturen i biblioteksarbetet” är 

genomförd. Det har kommit in önskemål om en repris 

från personal som blivit intresserade av innehållet. Om 

det blir ett tredje projektår går det att erbjuda kursen 

igen våren 2020. 

 

En uppmaning riktades till bibliotekscheferna om att de 

ska prata med sina medarbetare som deltar i kursen om 

hur de ska kunna använda den i bibliotekets verksamhet. 

Vad de planerar för aktiviteter eller verksamhet som har 

anknytning till kursen och litteraturarbetet. Uppföljning 

sker på styrgruppsmötet den 5/6. 

 

HA 

MR-dagarna, kort 

info 

MR=Mänskliga rättigheter, äger rum i Linköping 14-16 

november. Detaljerat program kommer, se 

mrdagarna.nu för mer info. Temat är ”Rätten till hälsa”.  

 

EC 

Avtackning Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Motala,  

som nu går i pension avtackades. 

Linnea Saxtrup Hermansson, bibliotekschef Boxholms 

bibliotek, som nu börjar på nytt jobb vid Linköpings 

bibliotek avtackades. 

 

EC 

Övrigt Kulturarvdagen äger rum 8 maj i Boxholm 

 

RH 

Nästa möte Onsdag 5 juni 

 

EC 

 

https://www.mrdagarna.nu/

