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

Östergötland, Anya Feltreuter/Mjölby bibliotek, Marie Sääf/Linköpings bibliotek, Lovisa 

Rydberg/Linköpings stadsbibliotek, Linnea Saxtrup Hermansson/Linköpings stadsbibliotek, 

Lisa Ekman/Linköpings stadsbibliotek, Tommy Jansson/Norrköpings stadsbibliotek, Klara 

Danielsson/Norrköpings stadsbibliotek, Johanna Hagelin/Motala bibliotek, Arja 

Nyman/Motala bibliotek, Karolina Antonsson/Åtvidabergs bibliotek, Kristina 

Nilsson/Åtvidabergs bibliotek, Therése Källholm/Finspångs kommun, Johanna 

Hellstrand/Söderköpings stadsbibliotek, Kajsa Sovrlic/Boxholms bibliotek, Thomas C 

Ericsson/Kinda Bibliotek, Christine Åström/Ydre kommunbibliotek, Peter Åkesson/Tranås 

stadsbibliotek, Åsa Arveberg/Ödeshögs bibliotek, Maria Jönsson/Vadstena kommun, Caroline 

Nordh/Vadstena kommun,  

Deltog enbart under em. punkter där de var föredragande: Helena Agnemar/Regionbibliotek 

Östergötland, Ingrid Loeld Rasch /Regionbibliotek Östergötland, Lena Udd/Regionbibliotek 

Östergötland och Lillemor Engholm Guy/Regionbibliotek Östergötland  

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Antecknade   RH/EC 

Välkommen Elisabeth Cserhalmi hälsade välkommen till mötet. 

 

Therése Källholm ny bibliotekschef i Finspångs 

hälsades extra välkommen till Göta styrgrupp. 

 

 

Förmiddagen Förmiddagen ägnades åt barnkonventionen med Åsa 

Ekman, föreläsare. Målgruppen var chefer inom 

Götabiblioteken. 

Nästa föreläsningstillfälle infaller i samband med Göta 

styrgrupp 24 januari 2020. 

 

 

Eftermiddagens 

punkter: 

  

Digitala tjänster Projekt som drivs i samverkan mellan regionbiblioteket 

och Motala, Åtvidaberg och Ödeshög. Syfte är att hitta, 

utveckla och pröva metoder för hur bibliotekspersonal 

och omsorgspersonal, kan ge personer inom äldre- och 

LSS-omsorg, tillgång till och kunnande i att använda 

digitala tjänster, se bilaga 

 

LU LEG 

Taxonomi för 

tillgänglighet info 

 

Göta Tillgänglighet planerar för ett internat 27-28 

november. Där ska arbetet börja med att ta fram en 

taxonomi för Götabibliotekens tillgänglighet. 

Utgångpunkter är Malin Öglands taxonomibok och 

Löpa linan ut. Möjlighet kommer att finnas att resultatet 

av gruppens arbete i samband med internatet granskas 

och fylls på av ansvariga för tillgänglighetsfrågor som 

inte kan delta på internatet. Återkoppling ska ske till 

Göta styrgrupp som tar beslut om Götabibliotekens 

gemensamma förhållningssätt för tillgänglighet. 

 

LU 

MIK strategin info 

 

Påminnelse om Götabibliotekens gemensamt tagna 

MIK-strategi. I samband med konferensdag 8 november 

kommer strategin att lyftas då innehållet kretsar kring 

MIK-frågor och bibliotek. Konferensen är en del av 

EC 
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samarbetet kring projektet MIK i praktiken (Film i Öst 

och regionbiblioteket). 

 

Periodika info 

 

Medarbetare från 5 olika Götabibliotek, ansvariga för 

arbete i periodikamodulen i Book-it har deltagit i 

kompetenshöjande kurs. Nu har gruppen som uppdrag 

att formulera en manual som stöd för arbete i modulen. 

Manualen kommer att läggas på Göta portal. 

I uppdraget ingår också att bistå kollegor med hjälp och 

stöd vid behov. 

 

EC 

Göta databaser 

inför 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till Göta 

styrgrupp 

 

 

Beslut 

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 har dock denna gång diskuterats 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 

 

att besluta enligt förslag under förutsättning att 

kostnader för tjänsterna hålls inom samma ekonomiska 

ram som under 2019. 

 

RH 

Mediekonferens i 

Gävle 30 januari – 

info 

 

Konferensen Allt annat än tryggt – nedslag i samtiden 

äger rum 30 januari 2020. Utbudet av såväl fysiska som 

digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. 

Konferensen fokuserar på de medier som vi inte hittar i 

den fysiska hyllan, och hur de bidrar till våra 

möjligheter att uppfylla vårt biblioteksuppdrag, se 

bilaga med program och anmälan. 

 

RH 

Kort återkoppling 

från Logistikmöte 

17/10–lägesrapport 

 

En mindre grupp på 7 personer med personal från 

Götabiblioteken träffades hos Stångåbuss för att stämma 

av hur bibliotekstransporterna fungerar. 

Sammanfattningsvis: Alla närvarande verkade nöjda, 

tiderna hålls och ett bra bemötande var några av 

synpunkterna som kom fram.  

 

Farhågor om att lådorna var för få togs också upp. Här 

har regionbiblioteket i närtid fyllt på med extra inköp av 

ytterligare 100 lådor. 

RH 
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Bilaga med körslingorna för Götabiblioteken bifogas. 

 

Önskemål om en förnyad prototyp av adresslappar till 

lådorna lyftes.  

  

Bemanning till 

TellUs 

 

Årets bok och berättarmässa äger rum lördag 30 

november i Linköping kl 10-17, 

http://ostergotlandsbokmassa.se/ 

 

I vanlig ordning har Götabiblioteken en monter som ska 

bemannas av Götabibliotekens personal, backup är 

personal på regionbiblioteket som kommer att vara på 

plats för att se till att allt fungerar med bemanning och 

det praktiska. Intresseanmälan att bemanna vår monter 

kommer att skickas ut. 

 

RH 

Skrivläger sommar 

2020 

 

Också inför sommaren 2020 kommer ett skrivläger att 

genomföras. Det bygger på att det finns ett antal 

medarbetare från Götabiblioteken i samarbetet planerar, 

marknadsför och bemannar lägret. 

Bibliotekscheferna samtycker till detta. Ingrid ansvarar 

för att leda arbetet framåt med hjälp av en arbetsgrupp. 

Ersättning finns att tillgå för ev uppkommen kostnad för 

vikarie. 

 

ILR 

Ekonomi och Göta, 

genomlysning av 

kostnader +  

10-kronan 

 

Dragning av lagd budget för Göta. 10-kronan behöver 

inte höjas utan täcker kostnader av Book-it och Arena 

(årskostnad, drift, support) liksom diverse tjänster 

kopplat till dessa. Vidare kostnader för bilder till 

katalogen samt katalogiseringstjänster för 

Götabiblioteken. Kostnad för Göta portal 

(Götabibliotekens gemensamma share point) belastar 

inte Götabiblioteken.  

Kostnader utanför 10-kronan fortsätter som tidigare; 

bibliotekskort, kassar, ev marknadsföringsartiklar. 

E-tjänster för Götabiblioteken ligger utanför 10-kronan. 

Fördelningsnyckel för transport och sortering är 

beslutad sedan tidigare. 

 

EC 

Medieupphandling Tid avsattes för diskussion kring medieupphandling. 

 

 

Nästa möte Fredag 6 december. EC 

 

 

http://ostergotlandsbokmassa.se/

