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Närvarande: Kerstin Olsson/Regionbibliotek Östergötland, Rolf Holm/Regionbibliotek 

Östergötland, Birgitta Hellman Magnusson/Motala bibliotek, Helene Axelsson/Mjölby 

bibliotek, Johanna Hellstrand/Söderköpings bibliotek, Lisa Ekman/Norrköpings bibliotek, 

Mia Moberg/Norrköpings bibliotek, Ruzica Pucar/Vadstena bibliotek, Pär Jonsson/Tranås 

bibliotek, Lillemor Engholm Guy/Regionbibliotek Östergötland deltog under punkten 

Läsvågen 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Antecknade  RH 

 

Läsvågen 

 

 

Lillemor Engholm Guy informerade om nuläge i 

projektet Läsvågen. Förslag till beslut om fördelning av 

projektmedel för aktiviteter hade skickats ut i förväg.  

Styrgruppen beslutade sig för alternativ två: fördelning 

per kommuninvånare. Pott som blir kvar vid årets slut 

kan sökas av alla. Ansökan skickas då till Lillemor och 

styrgruppen fattar beslut om fördelning. 

 

Aktiviteter ska finansieras med 50% av egna medel. Det 

kan även innebära eget arbete utöver det processledarna 

gör. Beräknas enligt schablon på 250 kronor per timme, 

ersättning kan då bli 125 kr/arbetad timme.  

 

Kraven för Läsvågen ska finnas med för att få 

ersättning, (som förutom att loggan ska finnas med) är: 

• Ta fram koncept kring cirklar, handledningar 

och metodtips, med inriktning på läsning, 

berättande, samtal och skrivande, i det fysiska 

rummet och digitalt. 

• Utveckla biblioteken som mötesplats och 

möjliggörare genom att pröva olika former för 

cirklar. 

• Utveckla aktiviteter i samverkan och dialog med 

enskilda läsare eller organisation. 

• Ta fram idéer och metoder för att paketera 

medier i flera format för olika målgrupper, såväl 

barn som vuxna, och ändamål. 

• Arbeta med kommunikationsplaner och ta fram 

ett gemensamt marknadsföringsmaterial. 

• Utveckla bibliotekspersonalens kompetens och 

ge dem nya verktyg och metoder. 

 

 

 

LEG KO 

 

Ekonomin (10kr) 

 

 

Styrgruppen beslutade:  

att kostnad för 2016 ligger kvar på 10kr/inv. 

 

 

KO 

 

Burksök 

 

 

Styrgruppen beslutade:  

att behålla Burksök under 2016 

 

 

RH 
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Libris 

katalogtjänster 

 
2,75 Libris 

katalogtjänster juli – 

dec.  

 

 

Styrgruppen beslutade:  

att 2.75 Libris katalogtjänster ligger med i budget för 

2016 och behålls under första halvåret 2016 

att kataloggruppen redovisar arbetsbehovet under nästa 

styrgruppsmöte i oktober 

 

 

RH 

 

Nya webben 

 

 Uppdrag – ny responsiv användarvänlig webb 

för götabiblioteken  

 Webbstrategi- förstudie börjar i september och 

blir klar till december (projektledare Björn 

Dahlqvist) 

 En workshop om förstudien kommer att hållas i 

samband med att förstudien blir klar  

 Inflytandestrategi-användardialoger m.m. 

 

Styrgruppen beslutade: 

att bjuda in projektledare Björn Dahlqvist till nästa 

styrgruppsmöte 

att ta fram tidigare beslutsdokument gällande Göta 

samarbetet inför nästa styrgrupp 

 

 

KO 

 

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 styrgrupp beslutade: 

att grupperna som finns ska ha separata PM 

 

 

RH 

 

Rådets 

sammansättning 

 

 

Göta råd förslår:  

Att styrgruppen diskuterar rådets framtida 

sammansättning, roll och funktion 

 

Göta styrgrupp beslutade: 

att rådet tas bort tillsvidare och om behov finns 

återskapas.  

Det gäller från nu 

att frågor till styrgruppen från metadatagrupp, 

systemgrupp och götawebbredaktion skickas till Göta 

förvaltningsledare (Rolf Holm) senast 3 veckor innan 

styrgruppsmötet. Dessa frågor ska vara beredda när de 

skickas iväg. 

 

KO RH 
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att styrgruppen bör ha underlag 2 veckor för sitt möte 

 

att Rolf Holm vid behov kallar samman metadatagrupp, 

systemgrupp och Göta webbredaktion för dialog (ej att 

förväxla med workshop) 

  

 

Regional 

medieförsörjnings 

plan 

 

 

Rådet föreslår:  

att länsbiblioteket ändras till Regionbiblioteket 

att Regionförbundet Östsam ändras till Region 

     Östergötland 

att dokumentet i övrigt bibehålls 

 

 

Styrgruppen beslutade: 

att följa rådets förslag samt att ändra PASS till Göta 

mångkulturgrupp 

 

 

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 

 

Styrgruppen beslutade 

att följa rådets förslag 

 

 

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  

 

Göta styrgrupp beslutade: 

att följa rådets förslag  

 

 

RH  

 

Transporttider -  

bibliotekslådor 

 

Göta råd föreslår:  

att samtliga bibliotek tar med sig frågan till sitt bibliotek 

för avstämning av tjänstens kvalité 

 

Styrgruppen beslutade: 

att följa rådets förslag 

 

LE RH 
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Nästa möte 

 

 

Tid: Tisdag 20 oktober kl. 9-16 

Plats: meddelas senare 

 

 

KO 

Övrigt ---  

 


