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Anteckningar Göta råd 22 oktober 2014 
 
Deltagare: Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland, sammankallande, Anja 
Leiding/Länsbibliotek Östergötland, Kerstin Ryd/Linköpings bibliotek, Thomas C 
Eriksson/Kinda bibliotek, Mia Moberg/projektledare Libris, Karolina Antonsson/Tranås 
bibliotek 
    
PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 
Anteckningar  RH 
 
Kostnader och 
budget för 
Götasystemet 2015 
 

 
Frågan kommer upp på Göta styrgruppsmöte tisdag 
28 oktober. Preliminärt ser det ut som att nuvarande 
kostnad per invånare 10 kr behålls  
 
Göta råd tycker också att andra gemensamma 
kostnader som idag inte syns t.ex. 
transport/sorteringskostnad och e-böcker tydligare 
ska framgå 
 

 
RH 

 
Librisprojektet 

 
• Tidsplanen hålls och gäller 
• Kartläggningen av biblioteken är klar 
• Resurser för katalogisering (tjänster) - 

viktigt att resurserna motsvarande två 
tjänster finns klara från 1 januari 2015. 
Inom Norrköpings bibliotek finns idag 
redan 0.5 av denna resurs. Frågan tas upp 
och beslutas om på Göta styrgruppsmöte 28 
oktober. 

• Bibliografisk service – avtalet är uppsagt 
• Burksök – antal licenser presenteras på 

styrgruppsmötet 28 oktober 
• Viktigt att postförsörjningen fungerar i stort 
• Under november kommer en 

”informationsturne” att äga rum 
• Under november kommer aktuella skolor att 

få information  
• Under december kommer en 

funktionsbrevlåda att ersätta 
metadatagruppens nuvarande e-postlista 

• Under hela december inköpsstopp – mer 
information kring detta kommer att skickas  

• Under januari kommer Göta metadatagrupp 
ut till götabiblioteken  
 

 
MM RH 

 
Ersättare för Lisa 
Ekman (Nsb) i 
Göta råd 
 

 
Göta råd föreslår att ersättare kommer från Nsb. 
Gärna ansvarig för Göta metadatagrupp. 

 
RH 



  

 
Avgift för 
förkomna 
barnböcker 
 

 
Från Mjölby bibliotek har det inkommit ett förslag 
om sänkning av avgift för förkomna barnböcker. 
Förslaget är att ny avgift ska vara: 50 kronor.  
 
Göta råd beslutade att hänskjuta frågan till Göta 
styrgrupp 
 

 
RH 

 
Nästa möte 
 

 
Onsdag 10 december kl 10-12, Linköpings 
stadsbibliotek, Götarummet 
 

 
RH 

 
Övrigt 

 
• e-böcker: Marie Eriksson som ingår i 

urvalsgruppen för e-böcker kommer till 
Göta styrgruppsmöte och informerar om 
urvalsgruppens arbete 

• Navet (skatteverket) som uppdaterar 
låntagarregistret är igång  

• Göta logistikmöte – ett nytt möte efterfrågas 
och RH kontaktar Posten AB för 
studiebesök kring transport och 
sorteringsfrågor. Bra om ett studiebesök kan 
ske nov/dec 
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