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

Östergötland, Mia Moberg/Linköpings bibliotek, Motala bibliotek, Helene Axelsson/Mjölby 

bibliotek, Lisa Ekman/Norrköpings bibliotek, Ruzica Pucar/Vadstena bibliotek, Marie 

Sääf/Finspångs bibliotek, Thomas C Ericsson/Kinda bibliotek, Björn Dahlqvist/Region 

Östergötland deltog under punkten Ny digital plattform, Lillemor Engholm 

Guy/Regionbibliotek Östergötland deltog under punkten Läsvågen, Kira Berg deltog under 

punkten Digital delaktighet, Mattias von Wachenfeldt deltog under punkten Digitalisering 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Antecknade  RH 

 

Rapportering behov 

katalogtjänster 

 

Bakgrund: Styrgruppen beslutade 15 september i år   

att 2.75 Libris katalogtjänster ligger med i budget för 

2016 och behålls under första halvåret 2016. 

Kataloggruppen har till dagen möte kompletterat 

information om arbetsbehovet för 2016 

 

Beslut: Styrgruppen beslutade att 2.75 Libris 

katalogtjänster ligger med i budget för 2016 och behålls 

under hela 2016 

 

 

RH KO 

 

Rapport 

medieplaner 2015 

 

 

Styrgruppen gav 5 februari 2015 mediegruppen i 

uppdrag att stödja Götabiblioteken i att ta fram 

medieplaner. 

 

Det har resulterat i att samtliga 14 bibliotek inom 

götasamarbetet nu har arbetat fram egna medieplaner  

 

 

RH 

 

Göta mediegrupp 

sammansättning 

och uppdrag 2016 

 

 

Bordlades till styrgruppen nästa möte 

 

RH 

 

Götabibliotekens 

samlade bestånd i 

Libris – när? 

 

 

Götabibliotekens samlade bestånd kan läggas in i Libris 

när de juridiska frågorna har lösts. De juridiska frågorna 

är idag ännu inte lösta 

 

RH KO 

 

Dokument: Regler 

och rutiner för 

Götabiblioteken 

 

 

Rutinbeskrivning för återlämning av lån (fjärrlån) 

utanför götabiblioteken saknas i det samlade 

dokumentet Regler och rutiner för Götabiblioteken.  

 

Beslut:  

att rutinbeskrivning för fjärrlån förs in i dokumentet 

Regler och rutiner för Götabiblioteken 

 

 

RH 

 

Modulerna Flex och 

Trend 

 

 

Göta systemgrupp förordar inköp av de bägge 

modulerna 

 

 

RH 
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Beslut:  

att göta systemgrupp tar fram ett bestlutsunderlag där 

det framgår vad dessa moduler har för mervärde i 

förhållande till BOOKIT 8.0 

 

 

Rapport och 

förslag: 

fakturahantering 

 

 

Bakgrund: Finspångs bibliotek har av kommunens 

ekonomi-avdelning uppmanats att inte skicka ut 

räkningar via Book-IT, eftersom det inte, enligt uppgift 

är juridiskt korrekt. Systemgruppen anser att det är en 

fråga för styrgruppen att överväga om inte 

gemensamma rutiner och regler för övertidsavgifter och 

räkningsförfarande skulle vara politiskt genomförbart. 

Därför har en e-postfråga skickats till Götabiblioteken  

för att få fram hur många fakturor som skickas ut (se 

bilaga) 

 

Beslut: 
att denna fråga tas upp på nästa styrgruppsmöte 

 

 

 

Göta utveckling 

(Ny digital 

plattform) 

 

Ny digital plattform - bakgrund: BD har fått uppdraget att 

hålla ihop en förstudie kring nya Götawebben. 

 

Under mötet diskuterades  

1. Samarbetes omfattning, mål och förankring 

2. Varumärket Götabiblioteken 

3. Webbredaktörsrollen och redaktionella arbetets fokus 

 

Beslut: 

att börja med fråga 1 och därefter 2 och 3 
 

 

 

BD 

 

Läsvågen 

 

LEG informerade om dagsläget i Läslustkampanjen. 

Äskande av medel till Läsvågen-aktivitet skickas till 

projektledare Lillemor Engholm Guy senast 10 

december 2015 

 

 

LEG 

 

Digital delaktighet 

 

 

Kira informerade om aktivitet som varit och det som 

planeras. E-medborgarveckan som är en nationell 

kampanj ägde rum 5-11 oktober. Flera aktörer från 

Östergötland deltog. Rapporten Svenskarna och internet 

presenterades. Fortfarande har ca 650 000 deltagare inte 

tillgång till internet (http://www.soi2015.se/). 

 

Beslut: 

att enkät skickas ut till samtliga bibliotek 

att enkäten skickas ut och besvaras under de två sista 

veckorna januari 2016 

  

 

KB 
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Digitalisering och 

specialsamlingar, 

äldresamlingar 

 

Mathias von Wachenfeldt redogjorde för arbetet i 

Expertgruppen för digitalisering på KB, Kungliga 

biblioteket. En ny grupp kommer att bildas med ett 

bredare uppdrag kring digitalisering, men KB är inte 

klara med hur uppdraget ska se ut.  

MW 

 

Eboksfrågan/ 

SKL:s avtal 

 

 

Bordlades 

 

KO 

 

Nästa möte 

 

 

Tider för vårens möten kommer att skickas ut 

 

KO 

 

Övrigt 

 

17 december kl. 08.30-10.00 har Linköpings bibliotek 

en föreläsning kring kommunikationsplaner. 

Intresserade från styrgruppen är välkomna att delta och 

tar då kontakt med Mia Moberg, Linköpings bibliotek 

 

 

 

KO 

 


