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Närvarande: Elisabeth Cserhalmi/Regionbibliotek, Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, 

Lisa Ekman/Regionbibliotek Östergötland, Östergötland, Errol Tanriverdi/Regionbibliotek 

Östergötland, Lena Axelsson/Linköpings stadsbibliotek, Johanna Hagelin/Motala bibliotek, 

Tommy Jansson/Norrköpings stadsbibliotek, Anya Feltreuter/Mjölby bibliotek, Christine 

Åström/Ydre kommunbibliotek, Thomas Ericsson/Kinda Kommun, Per Johansson/Finspångs 

bibliotek, Johanna Hellstrand/Söderköpings stadsbibliotek 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Antecknade   RH/EC 

Välkommen Elisabeth Cserhalmi hälsade alla välkomna till mötet EC 

Göta mediegrupp: Uppdrag och protokoll: 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/got

a-mediegrupp/ 

 

RH 

Cineasterna 

 

 

 

 

 

Förslag 

 

 

Beslut 

Bakgrund: På Göta mediegrupps möte 15 maj gjordes 

en avstämning/utvärdering. I stort sätt var samtliga 

nöjda med tjänsten. Antal nedladdningar: Jan. 1326 st, 

Febr. 1100 st, Mars 1129 st och April 887 st. Avtal är 

tecknat för 2018. 

 

att föreslå styr/chefsgruppen en ny uppföljning bör ske 

under hösten 2018. 

 

enligt förslag 

 

RH 

Databaser: 
abonnemang 2019 

 

 

 

Förslag 

 

 

 

 

 

Beslut 

Bakgrund: Idag finns länsavtal för följande databaser: 

Alex författarlexikon, Arkiv digital, Cineasterna, E-

böcker, Global Grant, Library Press Display by Press 

Reader 

 

att under 2019 föreslå styr/chefsgruppen fortsätta med 

de gemensamma databaser Götabiblioteken Alex 

författarlexikon, Arkiv digital, E-böcker, Global Grant, 

Library Press Display by Press Reader 

att under hösten 2018 fatta beslut gällande Cineasterna 

 

enligt förslag 

 

RH 

Flytande bestånd 

 

 

 

 

 

 

Förslag 

 

 

 

 

 

Beslut 

Bakgrund:  Götabibliotekens chefer har tidigare under 

våren formulerat tankar kring hur gemensamma grupper 

skulle kunna sköta inköp för hela Götasamarbetet för 

vissa medietyper, exempelvis spel och medier på andra 

språk än svenska, att prova flytande bestånd och 

profilköp på vissa medier. 

 

att föreslå styr/chefsgruppen prova flytande bestånd av 

medier på andra språk än svenska (exkl. eng, tyska, 

franska och spanska)  

att det ska gälla såväl barn som vuxenlitteratur  

att provperioden är from hösten 2018 – tom vår 2019 

 

enligt förslag 

RH 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mediegrupp/
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-mediegrupp/
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Gemensamma 

inköp 

 

 

 

 

 

 

Förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut 

Bakgrund: Göta mediegrupp har fått i uppdrag av Göta 

styrgrupp att ta fram förslag på gemensamma inköp för 

t.ex. dataspel, medier på andra språk än svenska och 

vissa dyrare e-böcker.  

 

Med resursbibliotek avses här personalens kompetens 

och syftar inte på medierna.  

 

att föreslå styr/chefsgruppen när det gäller spel skapa 

ett resursbibliotek som är LSB, NSB, Motala, Finspång 

och Mjölby  

att för medier på andra språk än svenska är 

resursbiblioteket LSB, NSB, Motala och Finspång  

att nytt intranät blir plattformen för resursbiblioteken  

att till resursbiblioteken via intranät kunna ställa frågor 

och diskutera om inköp och basbestånd etc. 

 

enligt förslag 

 

RH 

Göta 

styrdokument: 

Regler och rutiner 

för 

Götabiblioteken 

 

Förslag 

 

Beslut 

Regler och rutiner för Götabiblioteken har reviderats 

och skickats till samtliga bibliotekschefer för läsning. 

Ändringar av texten diskuterades, vissa frågor kopplade 

till GDPR lyftes. 

 

 

att föreslå styr/chefsgruppen godkänna gjord revidering 

 

enligt förslag och att dokumentet ska utformas enligt 

Götabibliotekens grafiska profil. 

 

EC 

Signal till 

låntagare from 18 

års ålder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 

 

 

 

 

Götabiblioteken behöver ha en signal i Book-it som 

signalerar när låntagare fyller 18 år, låntagaren måste då 

upplysas om att hen nu är en juridisk person. 

Meddelandet ligger ganska gömt och använder 

låntagaren självservice är det risk att det aldrig 

uppmärksammas, därför val av röd signal i Book-it. 

Åldersspärr, meddelande. När barn blir vuxen kan 

man med hjälp av denna cirkulationsparameter ange om 

man önskar lägga ett meddelande på låntagarposten den 

dagen de fyller 18. Meddelandet syns i BOOK-

IT, Arena och BOOK-IT PUB, med texten: ”Hej! Du 

har fyllt år och vi vill gärna få kontakt med dig för att se 

över dina uppgifter i systemet. Välkommen att kontakta 

personalen.” 

att föreslå styr/chefsgruppen godkänna systemgruppen 

förslag om röd signal i Book-it. 

Ny rutin kommer att meddelas bibliotekschefer för 

vidare spridning och förankring, samtliga 

systemansvariga samt delges i Götas nyhetsbrev.  

EC 
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Beslut enligt förslag 

 

GDPR: 
information 

Bakgrund: Det är av högsta vikt att Götabiblioteken 

upplyser låntagaren som ansöker om lånekort hur 

uppgifterna används – det går att härleda till att vi har 

cirkulationssystemet Book-it i allmänt intresse – 

behöver inte samtycke då. 

Några punkter att tänka på: 

 Respektive Götabibliotek ser över rutiner för hur 

man hanterar och arkiverar samtycken (gäller 

sparade lån för talbokslåntagare) 

Detta måste ligga på varje enskild bibliotek – 

god arkivsed gäller 

 tillräckligt att man skickar med info till 

vårdnadshavare när minderåriga varit på visning 

på biblioteket och fått lånekort i samband med 

det, blankett för personuppgifter för minderåriga 

läggs in i Götas styrdokument ”Regler och 

rutiner för Götabiblioteken”, ska finns också 

tillgänglig på Götawebben. Blanketten behöver 

inte arkiveras (är inte ett samtycke) utan ska 

kasseras så snart personuppgifterna är inlagda i 

Book-it 

 personuppgiftsbiträdesavtal –behöva komma in 

från kommunerna till regionen, regionen 

erbjuder kommuner att använda regionens mall. 

EC väntar på att den reviderade mallen för 

utskick. Önskar en kommun använda sin egen 

går det alldeles utmärkt. 

 RBÖ skriver personuppgiftsbiträdesavtal med de 

leverantörer som berör Götas gemensamma 

avtal; Axiell, Dibs, FörlagEtt, mfl. 

 Det informationsmaterial som gått ut i slutet av 

maj om behandling av personuppgifter; 

”Personuppgifter och användarvillkor” revideras 

samt en kortversion sammanställs, RBÖ 

ansvarar. 

 Lånekortskit kommer till hösten, inväntar nya 

bibliotekskort 

 Spärr 18 år se ovan 

 Vad gäller hantering av bilder på Götawebben 

fortsätter arbetet 

EC 

Bokmässan 

TellUs:  
 

Information 

Bakgrund: lördag 1 december 2018 är Bok- och 

berättarmässan TellUs. Plats Linköpings stadsbibliotek. 

 

RH 
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Götabiblioteken deltar med en monter 

För det finns en planeringsgrupp.  

 

Flera Götabibliotek utryckte sitt intresse av att vara med  

I dagsläget deltar (förutom Linköping), NSB, Kinda, 

Finspång, Motala och Tranås. Några bibliotek till är 

välkomna att bemanna Götabibliotekens monter. 

 

Digital litterär karta/författarporträtt – Valdemarsvik, 

Mjölby, Kinda, Motala och Åtvidaberg har hitintills 

skickat in bidrag 

 

Unga Berättares finalister (8 st.) presenteras på stora 

scenen 

 

Inslagna julklappsböcker till barn och ungdomar. 

 

Bibliografisk 

service i Nationell 

katalog (BTJ) och 

katalogisering i 

Göta: information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut 

Bakgrund: Btj har sagt upp avtalet om BURK. 

Med start 2019 tänker Btj satsa på en ny tjänst: 

Bibliografisk service i Nationell katalog.  

Btj:s egna ord; Tjänsten erbjuds i samråd med KB och 

möjliggörs genom att Librisregisterande bibliotek kan 

låta en extern aktör utföra registrering i Libris. BTJ 

övertar därmed uppdraget gällande registrering i Libris 

för kundens räkning och ger samtidigt stöd i 

uppbyggnaden och underhållet av folkbibliotekens 

lokala kataloger.  

 

EC presenterade det avtalserbjudande som Btj lämnat. 

Tjänsten är i abonnemangsform och priset baseras på 

kommunstorlek.  

Synpunkter från metadata föredrogs liksom argument 

för att godta Btj:s erbjudande. Gruppen diskuterade 

erbjudandet där Götabibliotekens kostnader med 

katalogisering matchades mot erbjudandet från Btj. 

Behovet av antal katalogiseringstjänster för Göta 

uppfattas vara de samma inför 2019, kan möjligen 

sjunka något om förvärvsrutin för skolor får ny rutin i 

Libris.  

 

att avböja Btj:s avtalserbjudande men nogsamt följa 

utvecklingen för nationell katalog 

 

EC 

Götawebben Presentation, status på arbetet med Nya Göta-webben. 

Errol presenterade utseende och funktioner för webben 

som nu börjar anta sin slutgiltiga form innan lansering. 

Alla bibliotek finns inlagda och webbansvariga är 

ombedda att se över sina biblioteks sidor och komma 

med synpunkter på vad som ska kompletterats och eller 

tas bort. Det är önskvärt att det görs snarast. 

ET 

http://corp.btj.se/?id=12414
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Webbredaktionen efterfrågar en aktuell lista på 

webbansvariga och cheferna lämnar namn samt e-post 

på denne till Errol så att korrespondensen hamnar rätt. 

Errol fotograferar entréerna på alla Götabiblioteken 

inkl. filialer under de kommande veckorna för ett 

enhetligt uttryck. Alla webbansvariga har fått 

information om Calundur med bifogad lathund och kan 

lägga in kommande arrangemang där i. Alla 

webbansvariga har fått information och lathund för att 

lägga in sina biblioteks öppettider i Google calendar. 

 

Göta e-tjänster: 

information 

Under våren prioriteras arbetet med e-böcker och göra 

ett urval av titlar. Frågan om e-böckerna bör också 

finnas med i förslaget till En gemensam medieplan för 

Götabiblioteken. 

 

Arbetet tar tid men absolut nödvändigt för att bilda sig 

en uppfattning om vilka förlag Götabiblioteken ska ha i 

framtiden, idag ca 900 förlag att förhålla sig till. 

 

Johanna Hagelin återkopplade om arbetet med e-böcker. 

 

JH/EC 

Nästa möte Fredag 14 september 

 

EC/RH 

Övrigt Datum för hösten: 

fredag 14 september 

fredag 26 oktober 

fredag 7 december 

 

EC 

 

 


