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Göta mångkulturgrupp/PASS möte 17 september - protokoll 

Närvarande: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland(antecknade), Sofia 

Larsson/Norrköpings bibliotek, Kristina Sjöberg/Finspångs bibliotek, Linda 

Skårbratt/Regionbibliotek Östergötland, Magdalena Landl/Linköpings bibliotek, Desiree 

Mateo Edström/Linköpings bibliotek, Tonny Henriksson/Motala bibliotek, Birgül 

Özbaris/Motala bibliotek, Med via Skype en del av mötet: Linda Skårbratt/Regionbibliotek 

Östergötland, Förhinder: Kristina Sjöberg/Finspångs bibliotek 

  

PUNKT  ANTECKNINGAR/BESLUT  VEM  

Antecknade och 

hälsade välkommen 
 RH  

1.Internationella 

biblioteket 

Till träffen var Alireza Afshari inbjuden. Hans föredrag om det 

mångspråkiga biblioteksväsendet och IB:s nya bifogas. 

 

Kort presentation av Alireza Afshari: 

Arbetar sedan maj 2018 som utvecklingsledare vid Internationella 

biblioteket.  Förutom detta nationella uppdrag är han en av 

kontaktpersonerna för biblioteksföreningens expertnätverk för 

mångspråk och nyanlända.  Är också styrelseledamot inom IFLAs 

sektion för biblioteksservice till den mångspråkiga befolkningen 

sedan 2013. 

 

RH 

2.Utbildningsförslag – 

gällande nationella 

minoriteter för 

Götabiblioteken 2020 

 

 

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. 

 

Göta styrgrupp beslutade 12 april: 

att uppdra 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 

 

Göta mångkultur avser att fortsätta bjuda in intressanta personer 

till kommande nätverksträffar. Fokus under 2020 kommer att ligga 

på nationella minoriteter. 

 

RH 



Målgruppen här är i första hand samtliga kontaktpersoner för Göta 

mångkultur på Götabiblioteken 

 

3. Inspel till nästa 

Demokratidag 2020 

 

Ett önskemål är att vid planering för Demokratidagarna 2020, 

nationella minoriteter finns med i programmet.  
RH 

4. Göta SharePoint och 

resursbibliotek 

 

Linda Skårbratt informerade via Skype om arbetet med Göta 

Sharepoint.  Inget datum är ännu satt för driftstart. 
 

7. Nästa möte 

 

 

*Onsdag 20 november kl. 13-16, 

http://regionbibliotekostergotland.se/events/gota-
mangkultur-natverkstraff-2/ 
Anmälan via webb är obligatorisk och sker via Regionbibliotekets 

kalendarium:  

 

Möjlighet finns också att delta i dessa möten via Skype (Rolf 

Holm kontaktas). Byte av lokal kan ske om anmälda deltagare är 

många och inte ryms i Götarummet 

 

RH 

8. Övrigt 

 

Samtliga kontaktpersoner (eller ersättare) för Göta mångkultur är 

välkomna till inplanerade nätverksträffar 

 

RH 
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