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Göta råd 2015-03-17     

      

 
Närvarande: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, Kerstin Ryd/Linköpings bibliotek, 

Anja Leiding/Regionbibliotek Östergötland, Elisabeth Cserhalmi/Norrköpings bibliotek, Pär 

Jonsson/Tranås bibliotek (ersatte Karolina Antonsson) 

Mia Moberg/projektledare Libris och Thomas Ericsson/Kinda bibliotek (meddelat förhinder) 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

 

Antecknade 

  

RH 

 

Librislyftet 

 

Kommer upp på styrgruppsmötet, se bilaga 

 

EC 

 

e-böcker 

 

kort sammanfattning av diskussion:  

början av april bjuder AL in till möte med Marie 

Eriksson, Anna Figaro och Carina Ljung. 

 

frågeställningar:  

vem sak göra vad rent praktiskt 

vad behövs för att katalogposterna ska finnas i Arena 

vad uppskattas kostnaden till för att göra 

programmering/länkar 

tidsåtgång för att göra själva katalogposterna vettiga 

Det som göta har valt ska komma in i katalogen (enl. 

SKL riktlinjer). Inte negativ filtrering 

Information kommer att ligga på hemsidan till personal 

 

 

AL 

 

Webben 

 

Kravspecifikation ska utformas och grafisk profil 

skapas för ny webb som ersätter den nuvarande 

Götabibliotekswebben. En responsiv Götawebb 

årsskiftet 2015/16 kan bli verklighet 

 

Norrbottens bibliotek (FRBR open library solution) 

diskuterades 

Skåne nordost helt responsiv ej ute i skarpt läge. Valt 

Arena. 

Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek, 

egenproducerad hemsida (istf Arena eller någon annan 

lösning). Själva programmeringsdelen har de köpt.  

 

Göta Webbredaktion kommer att fortsätta diskussion 

och arbete i stora webbansvariga gruppen  

 

 

AL 

 

Medieplaner 

 

Samtliga 14 kommuner är nu på banan med utsedda 

kontaktpersoner för uppgiften medieplan 2015 

 

RH 

 

Nästa möte 

 

Tisdag 5 maj kl 9-11 Götarummet Regionbibliotek 

Östergötland 

 

RH 
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Övrigt 

 

Postförsörjning skolor – förslag till organisation 

presenterades. Finansieringsdelen låg det utanför det 

uppdrag som gruppen fick och överlämnas därför till 

Göta styrgrupp 

 

Göta rådet anser att de som är med på Göta 

styrgruppsmöten ska ha mandat att ta beslut se pm Göta 

styrgruppför 130918 (Bibliotekschef eller utsedd med 

mandat att fatta beslut från respektive kommun.) 

 

PJ informerade om att i arbetet med att utforma 

biblioteksplan i Jönköpings län tas en gemensam resurs 

till hjälp. Också en föreläsningsserie om bibliotekslagen 

kommer att äga rum 

 

En eventuell uppgradering av BOOK IT kan ske 

september 2015. Den ekonomiska frågan behöver 

diskuteras 

 

 

 


