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

Östergötland, Marie Sääf/Linköpings stadsbibliotek, Björn Nyqvist/Norrköpings 

stadsbibliotek, Tommy Jansson/Norrköpings stadsbibliotek, Helena Agnemar/Regionbibliotek 

Östergötland, Ingrid Loeld Rasch/Regionbibliotek Östergötland, Anya Feltreuter/Mjölby 

bibliotek, Kajsa Sovrlic/Boxholms bibliotek, Peter Åkesson/Tranås stadsbibliotek, Johanna 

Hagelin/Motala bibliotek, Kerstin Ryd/Linköpings stadsbibliotek, Karolina 

Antonsson/Åtvidabergs bibliotek, Thomas Ericsson/Kinda bibliotek, Johanna 

Hellstrand/Söderköpings bibliotek, Linda Skårbratt/Regionbibliotek Östergötland, Christine 

Åström/Ydre bibliotek och Birgitta Hjerpe i samband med avtackning 

 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Antecknade   RH/EC 

Välkommen Elisabeth Cserhalmi hälsade välkommen till mötet. 

 

 

Flytande bestånd – 

utvärdering samt 

förslag 

 

 

 

 

Beslut 
 

En utvärdering av flytande bestånd av ett antal 

utländska språk presenterades med statistik, se bilaga. 

Inga direkta fördelar kunde uppvisas. Dessutom lades 

ett förslag som gick ut på att en samlad ekonomisk pott 

skulle användas för inköp av speciellt efterfrågad 

litteratur. 

 

att ej fortsätta med flytande bestånd enligt projektet 

att ej skapa en gemensam pott för efterfrågad litteratur 

att bibliotekscheferna aktualiserar 

reservationskontrollerna på sina respektive bibliotek 

 

KR BN 

Korslån och 

statistik – 

presentation 

 

Beslut 
 

En sammanställning presenterades över 

Götabibliotekens korslån, d.v.s. hur biblioteken inom 

Götasamarbetet lånar av varandra, se bilaga. 

 

att denna statistik ska göras vartannat år 

att nästa statistik lämnas 20/21 

  

KR BN 

Reservationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik över antal reservationer på varje enskilt 

Götabibliotek presenterades. Också över hur många av 

dessa som inte hämtas ut presenterades. Totalt för 

Götabiblioteken handlar det om 19% som inte hämtas 

ut, se bilaga. Flera olika satsningar för att komma 

tillrätta med icke-hämtade reservationer diskuterades.   

 

a) inköp av fler exemplar som korttidslån (ansvar:  

resp bibliotek) 

b) ständig reservationskontroll (ansvar resp. 

bibliotek) 

c) informationskampanj för bibliotekens användare 

(ansvar: EC och LS ser över)  

d) påminnelse-sms till låntagaren (ej möjligt idag, 

ansvar: systemgrupp tar det som 

utvecklingsförslag till systemleverantör) 

 

KR BN 
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Beslut att reservationsruta ska bockas i 

att det ska börja tillämpas från 1 januari 

att manual för reservationskontrollen ska utarbetas av 

systemgruppen 

 

Utbildningar i 

Book-it 

 

Systemgruppen erbjuder sig att genomföra utbildningar 

för kollegor på Götabiblioteken anpassat efter 

medarbetares behov. Kontakta Kerstin Ryd. 

 

 

KR BN 

Fördelningsnyckel 

transporter  

 

 

 

 

Beslut 

Olika alternativ för hur transportkostnader ska fördelas 

mellan Götabiblioteken presenterades i samband med 

Göta styrgrupp 190605 då också de olika 

förslagen diskuterades. Inför dagens styrgruppsmöte 

skickades förslagen ut på nytt för slutgiltigt beslut.  

 

att välja exempel 5. 

De vid mötet frånvarande kommuner (Finspång, 

Vadstena, Valdemarsvik och Ödeshög) har via e-post 

bifallit beslutet. 

 

EC RH 

På gång/ 

informations-

punkter: 

 

Framtidsforum kommer även under hösten att erbjudas 

1-2 ggr. 

 

Träffpunkt biblioteksplaner – KB dialogmöte samt 

Forskardag inom Digitalt först, 24 resp 25 oktober. 

Erbjudande till bibliotekschefer att delta. 

 

Digitalt först: info om kommande kunskapsdag; 

Handleda för lärande och kritiskt tänkande i mötet med 

biblioteksbesökaren. 

 

Ledarspår inom Digitalt först på gång, 

Elisabeth presenterade kort möjligt upplägg. Då det för 

bibliotekschefen innebär visst eget arbete på 

hemmaplan och flertalet träffar valde styrgruppen att 

möjlig start förläggs under våren 2020, tidigast i april. 

 

Digital biblioteksverksamhet för barn och unga: kort 

presentation och inbjudan att delta i konferens i 

Katrineholm. Inbjudan har gått ut separat. 

 

HA, ILR 

 

 

EC 

 

 

 

EC 

 

 

 

EC 

 

 

 

 

 

ILR 

Göta portal Götabibliotekens gemensamma samarbetsyta (intranät, 

sharepoint) har namnet Göta portal. Krävs 

personuppgiftsavtal för samtliga kommuner då 

kommunanställdas personuppgifter hanteras i Göta 

portal. Avtal med tillhörande riktlinjer delades ut under 

mötet alt skickas via post. 

 

Material flyttas nu från Regionbibliotekets externa 

webbplats till Göta portal. Inbjudan till portalen skickas 

ut via e-post. Det är bibliotekschefernas ansvar att 

LS 
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säkerställa att alla anställda på den egna arbetsplatsen 

bjuds in till Göta portal samt informera till Linda 

Skårbratt (samordningsansvarig Göta portal) om 

nyanställda.  

Göta portal har granskats utifrån WCAG 2.1 och en 

tillgänglighetsredogörelse kommer att publiceras. 

 

Revision av 

gotabiblioteken.se 

Funka revision av gotabiblioteken.se. 

gotabiblioteken.se har granskat utifrån WCAG 2.1 som 

en del i att uppfylla lagen om tillgänglighet i digital 

offentlig service.  

Funka lämnade över sin revision 190829, innehållandes 

82 punkter. Av dessa 82 är 16 (bör förbättras) 23 

(godkända) 27 (underkända) 16 (ej aktuella). Göta 

webbredaktion för en dialog med Axiell och rättningar 

utförs under tiden.  

 

 

Tillgänglighetsredogörelse publiceras på 

Götabibliotekens webbplats, lagkrav.  

Göta webbredaktion bevakar att uppmärksammade 

brister åtgärdas.  

 

LS 

Göta e-tjänster Göta e-tjänster tipsade om att anmäla sig till 

webbutbildningen om Pressreader 30 september.  

Göta e-tjänster träffas 25 oktober och 13 december. 

En tydlig trend visar e-ljudböckerna ökat i antal lån 

sedan 2018 samt en svårighet att få ett attraktivt utbud 

när förlagen inte erbjuder alla titlar eller drar tillbaka 

titlar. 

 

LS 

Barnkonventionen Ingrid presenterade tankegångar om det fortsatta arbetet, 

chefsspåret. 

 

ILR 

Litteraturscen 

Östergötland 

Lillemor Engholm Guy ingår i projektet fram till 30 juni 

2020 med uppdrag att följa och utvärdera projektet samt 

kartläggning av östgötaförfattare, ffa nu levande och 

aktiva författare. 

Litteraturen i biblioteksarbetet anordnas (kostnadsfri) 

med i huvudsak samma innehåll som utbildningen under 

vt 2019, viktigt att tid för deltagaren avsätts (6 tillfällen, 

en arbetsdag/månad). Kunskapstillfällen kommer 

genomföras i specifika ämnen, till exempel poesi, för 

medarbetare som arbetar med litteratur och 

programverksamhet, riktar sig särskilt till de som gått 

utbildningen vt 2019. 

 

Litteraturscen Östergötland erbjuder även under år 3, 

hjälp med att anordna litterära program, författarsamtal, 

att starta andra typer av litterär verksamhet t ex stötta 

skrivande, samarbeta med litterära aktörer. 

HA 
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Götabiblioteken uppmanas till att ta chansen att göra 

den typen av arrangemang. 

 

Göta litteratur Gruppen består av Brita Lodén Linköpings 

stadsbibliotek, Thomas Eriksson Kinda bibliotek, 

Christine Åström, Ydre bibliotek, Kajsa Sovrlic, 

Boxholms bibliotek, Helena Bengtsson Mjölby 

bibliotek samt Helena Agnemar, Regionbibliotek 

Östergötland (sammankallande) och under projekttiden 

för Litteraturscen Östergötland, Lillemor Engholm Guy. 

Gruppen kan utvidgas vid behov med till exempel Rolf 

Holm och Ingrid Loeld Rasch, Regionbibliotek 

Östergötland.  

 

Gruppens uppdrag är det litterära arbetet för 

Götabiblioteken, såsom samordna aktiviteter, föreslå 

fortbildning, omvärldsbevaka, kunskap om utbildningar 

och innehåll, föra dialog med högskola, universitet. 

Gruppen kommer arrangera en Litteraturdag för 

Götabibliotekens personal i april/maj 2020. 

 

HA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östgötaförfattare Östgötaförfattare på götawebben: frågan tas upp och 

fortsätter att beredas på Göta mediegrupps nästa möte 

13 november och kommer därefter att föras över till 

nybildade Göta litteraturgrupp. 

 

RH 

Göta 

systemmetawebb-

grupp 

Kort återkoppling kring bibliotekssystem och framtida 

upphandlingsarbete: Göta systemmetawebbgrupp har 

haft sitt första möte och kommer att hösten 2019 och 

tidigt nästa år träffa företrädare för biblioteksystemen 

Koha och Axiells Quria. Gruppen kommer också att 

träffa person från Region Östergötland som arbetar med 

upphandlingsfrågor. 

 

RH 

Nationella 

minoriteter, 

utbildning 2020 

Göta mångkulturgrupp kommer på sina nätverksträffar 

där samtliga kontaktpersoner från Götabiblioteken finns 

med att ha fokus på nationella minoriteter. 

 

RH 

Demokratidagen 

2019 

Kortkort utvärdering: också denna gång god 

uppslutning och bra innehåll. Fokus denna gång var 

Barnkonventionen. Nästa Demokratidag planeras äga 

rum 8 oktober 2020. 

 

HA 

Nästa möte 

 

Fredag 18 oktober 2019. EC 

Avtackning 

 

Birgitta Hjerpe tidigare bibliotekschef i Norrköping 

avtackades. 

 

EC 

 


