
Protokoll  

Göta råd 2015-09-01     

      

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

Anja Leiding/Regionbibliotek Östergötland, Lisa Ekman/Norrköpings bibliotek, Karolina 

Antonsson/Tranås bibliotek, (Thomas Ericsson/Kinda bibliotek-anmält förhinder) 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Antecknade  RH 

 

Ekonomin (10kr) 

 

 

Rådet beslutade: 

att hänskjuta frågan till Göta styrgrupp 

 

 

RH 

 

Burksök 

 

 

Bakgrund: frågan om eventuell uppsägning av avtal har 

diskuterats huruvida kostnad står i proportion till vad 

nuvarande avtal ger. 

 

Rådet beslutade:  

att uppsägningstid ska kollas upp för gällande avtal 

att synpunkter ska inhämtas från metadagrupp och 

kataloggrupp 

 

 

RH 

 

Libris 

katalogtjänster 

 
2,75 Libris 

katalogtjänster juli – 

dec.  

 

 

Bakgrund: frågan var uppe på Göta styrgrupp under 

mötet i maj och där kom mötet överens om att 
kataloggruppen som har koll på redovisning av tid och 

arbetsbelastning för katalogisatörerna ska redovisa dessa 

till styrgruppens möte under oktober så beslut kan fattas 

om omfattning för 2016.  
 

Rådet beslutade att: 

Aktualisera Göta styrgrupp om tidigare beslut 

 

 

RH 

 

Nya webben 

 

 Uppdrag – ny responsiv användarvänlig webb 

för götabiblioteken  

 Webbstrategi- förstudie ska skrivas. Preliminärt 

beräknas förstudien klar under september. 

(projektledare Björn Dahlqvist) 

 Inflytandestrategi-användardialoger m.m. 

 

 

AL 

Göta förvaltning Bakgrund: frågan diskuterades på styrgruppens möte i 

maj och där beslutades det att se över PM för de olika 

grupperna och lyfta frågan på första styrgrupp i höst.  

 

Göta system, ok som det ser ut nu  

Göta metadata, ok som det ser ut nu 

Göta webbredaktion, texten behöver revideras AL/KO 

Göta råd, PM saknas nämns i styrgruppens PM 

Avtalen mellan biblioteken som reglerar samarbetet har 

inaktuella begrepp. 

 

Göta råd föreslår: 

att ett gemensamt dokument (PM) skapas för system, 

metadata, webbredaktion, råd och styrgrupp. 

RH 
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Rådets 

sammansättning 

 

 

Göta råd förslår:  

Att styrgruppen diskuterar rådets framtida 

sammansättning, roll och funktion 

  

 

RH 

 

Workshop info 

 

 

Under våren planeras en studiedag/halvdag där 

förstudien om den nya webben kommer att vara temat 

 

Inbjudan kommer att gå ut öppet i samråd med ansvarig 

för respektive grupp 

 

Innehåll bestäms från gång till gång 

 

 

RH 

 

Regional 

medieförsörjnings 

plan 

 

 

Rådet föreslår:  

att länsbiblioteket ändras till Regionbiblioteket 

att Regionförbundet Östsam ändras till Region 

     Östergötland 

att dokumentet i övrigt bibehålls 

 

 

RH 

 

Medieplan 2015 

info 

 

 

Information: ett internat kommer att äga rum i Vadstena 

21-22 oktober. Målgruppen är kontaktpersonerna för 

Medieplan 2015 vid samtliga Götabibliotek 

 

 

RH 

 

Bibliotekskort 

 

 

Bakgrund: det är möjligt att beställa aktiverade 

bibliotekskort (RFID aktiverade) 

 

Göta råd föreslår: 

att offert tas in från 2-3 företag 

 

 

RH 

 

Bibliotekskort- 

papperslösa 

flyktingar 

 

Bakgrund: frågan om bibliotekskort till papperslösa 

flyktingar har diskuterats och i flera kommuner är det 

redan möjligt.  

 

Göta råd föreslår: 

att medskickat underlag (se bilaga) används av de 

bibliotek som utfärdar bibliotekskort till papperslösa  

 

 

RH KR 

Transporttider -  

bibliotekslådor 

Göta råd föreslår:  

att samtliga bibliotek tar med sig frågan till sitt bibliotek 

för avstämning av tjänstens kvalité 

 

LE 

Nästa möte 

 

Tisdag 6 oktober kl. 10-12, Regionbiblioteket, 

Götarummet 

RH 

Övrigt ---  

 


