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Göta mediegrupp möte 14 maj 2019 - protokoll 

Närvarande: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, Anna Hagelin/Mjölby bibliotek, 

Tommy Jansson/Norrköpings stadsbibliotek, Anna Figaro/Linköpings stadsbibliotek, Tomas 

Ericsson/Kinda bibliotek, Johanna Hagelin/Motala bibliotek, (förhinder: Karolina 

Antonsson/Åtvidabergs bibliotek Johanna Hellstrand/Söderköpings bibliotek)Under punkten 

korslån deltog från Göta systemgrupp: Kerstin Ryd, Björn Nyqvist och Anna Hagelin 

 

PUNKT  ANTECKNINGAR/BESLUT  VEM  

 

Antecknade  

 

 

Rolf hälsade välkommen 

 

RH  

Extra ärende 

korslån 

 

Mötet inleddes med att delar av Göta systemgrupp deltog för att 

diskutera korslån/in och utlån mellan Götabiblioteken. En 

sammanställning av fysiska medier gällande korslån, reservationer 

och mediebudget presenterades och gicks igenom. Frågan kommer 

upp på Göta styrgruppsmöte i september (gäller också flytande 

bestånd) 

 

Några reflexioner: 

*inga enkla, snabba och omedelbara slutsatser gick att dra 

*föra in parametern aktiva låntagare 

*föra in utbildningsnivå (se Göta gemensam medieplan) 

*kan vara av intresse att gå in på olika medietyper kommunvis 

*följa upp reservationsregler 

*bryta ned korslånen mer – barn/vux, skön/fack 

*utlån/invånare (se Göta gemensam medieplan) 

 

Övrigt: 

*mkt reserverade medier som inte hämtas ut/avgift? 

*gemensam mediepott för medier som har lång kö? 

*skillnader: Lsb har inte skolbibliotek vilket däremot Nsb har  

*indexuppräkning av mediebudget?  

 

Rekommendation till Göta systemgrupp: 

*ta fram lokalkostnad/invånare 

*ta fram personalkostnad/invånare 

*ta fram aktiva låntagare/reservation 

 

RH 

 

Extra ärende 

inköpsförslag 

 

Diskussion kring – inköpsförslag – en generell avstämning med 

inspel från samtliga deltagare kring kvalité  
TE 



Extra ärende  

Göta databaser 

inför 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till Göta 

styrgrupp 
 

Databaser ska hanteras av Göta e-tjänster enligt tidigare beslut i 

styrgruppen. Det handlar om urval, utbildning, kostnader, avtal, 

statistik etc. Förslag på urval databaser för år 2020 kommer dock 

denna gång att diskuteras på Göta mediegrupp möte (önskemål från 

e-tjänstgruppen) 

 

I dagsläget finns 7 st gemensamma ingångna länsavtal med 

företagen som tillhandahåller Alex (författarlexikon och boktips), 

Arkiv Digital (släktforskning på nätet), e-böcker, Global Grant 

(stipendier och fonder), Pressreader (Svenska och internationella 

dagstidningar i fulltext), Cineasterna (streamingtjänst film) och 

uTalk (språkapp). 

 

att förnya idag ingångna avtal gällande Alex, Arkiv Digital,   

      e-böcker, Global Grant, Pressreader, Cineasterna och uTalk 

 

RH 

Uppdrag 2019 

 

1. Utifrån antagen gemensam medieplan identifiera och 

formulera en handlingsplan 

2. Gemensamma inköpsgrupper 

3. Gå igenom befintliga rutiner inom medieområdet 

4. Avgifter 

5. Flytande bestånd - följa upp 

6. En medieplan – följa upp 

  

RH 

1.Handlingsplan 

Motala bibliotek planerar arbete med handlingsplaner utifrån 

antagen Gemensam medieplan för Götabiblioteken. Norrköpings 

stadsbibliotek är också på gång 

 

Till nästa träff blir en särskild punkt att diskutera hur biblioteken i 

Motala och Norrköping planerar i denna fråga. Tommy och Johanna 

förbereder sina inlägg 

 

TJ 

JH 

2.Inköpsgrupper 

Resursbibliotek byggs upp på Götabibliotekens SharePoint och kan 

eventuellt vara ett mer uppdaterat svar på inköpsgrupper 

 

*Medier på andra språk än svenska – Göta mångkultur  

  och resursbibliotek 

*tv-spel – och resursbibliotek 

*Populära titlar – gemensam pott har diskuterats 

 

Alla 

3.Rutiner 

Dokumentet Regler och rutiner för Götabiblioteken behöver ses 

över  

 

Till nästa träff läser alla igenom och förbereder sig. Revideringen 

sker tillsammans under nästa träff. Därefter renskriver Rolf de 

synpunkter och ändringar som ska göras. Därefter återkoppling till 

mediegruppen innan ärendet når Göta styrgrupp för beslut  

 

RH 



4.Avgifter 

 

Frågan om lika regler/avgifter för Götabiblioteken behöver 

aktualiseras 

 

Rolf formulerar ett förslag till frågeformulär att diskuteras i 

mediegruppen. Först därefter utskick till biblioteken inom 

Götasamarbetet 

 

RH 

5.Flytande 

bestånd 

 

Provperioden pågår maj månad ut. Därefter utvärdering. Frågan upp 

på styrgruppsmötet 20 september 

 

 

RH 

6.Medieplan 

 

Bakgrund: 

Bilaga 1, statistik för 2018 har begärts in. Här används SCB:s 

statistik. Det handlar om kommunspecifik statistik: 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-
mediegrupp/ 
 

Rolf påminner de bibliotek som ännu inte lämnat in begärda 

uppgifter 

 

RH 

Mötesdagar  

hösten 2019 

Mötestider hösten 2019: 

10/9 kl. 9-12, Götarummet 

13/11 kl. 9-12, Götarummet 

RH 

 

Nästa möte 

  

Tisdag 10/9 kl. 9-12, Götarummet Regionbibliotek Östergötland RH 

Övrigt  

 

 

*pinkod/fjärrlån: Anna Figaro  stämmer av med Kerstin Ryd och 

återkopplar på nästa möte  

*bokpåsar och registrering lån/biblioteksersättning. Fråga bereds  

  av systemgruppen 

*Nationell strategisk medieplanering – konferens under planering  

  20 januari 2020 i Gävle/Göta mediegrupp kan boka upp datum  

  i sina kalendrar 

 

RH 

 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mediegrupp/
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mediegrupp/

