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Tid:  10:00–11:45 

Plats: Högskolan i Borås, via Zoom. 

Närvarande ledamöter: Kim Bolton, ordförande 
Jonas Gilbert, bibliotekschef 
Alen Doracic, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Catrine Brödje, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Eva-Lotta Andersson, Akademin för polisiärt arbete (deltog fram till punkt 
10) 
Leif Sandsjö, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (deltog från punkt 4 
till halva punkt 8) 
Emmy Bengtsson, studeranderepresentant, grundutbildning (deltog från 
punkt 6) 
Hanna Gadd, extern ledamot (Högskolan Väst) 

Adjungerad: Katharina Nordling, sekreterare, funktionsansvarig Digitala tjänster – 
föredragande punkt 7. 

Frånvarande ledamöter: Anna Cregård, förvaltningschef 

 

1. 
Mötets öppnande 
Ordförande Kim Bolton öppnade mötet. 

2. 
Utseende av justeringsperson 
Catrine Brödje utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 

3. 
Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes i befintligt skick.  

4. 
Föregående protokoll 
Inga kommentarer till föregående protokoll. 

5. 
Bokslut & verksamhetsstatistik 2020 
Jonas gick igenom bibliotekets bokslut och verksamhetsstatistik för 2020.  

Budget: Utfallet för biblioteket som helhet landar något över budget. Utfallet i % jämfört med budget 
är 101,8 %. Ett resultat som inte ses som anmärkningsvärt. För mediabudgeten är dock skillnaden 
mellan budget och utfall större. Budgeten för 2020 låg på 9 Mkr medan utfallet blev på strax över 10 
Mkr. Det är inte helt klart vad detta beror på. Prognosen som kom från ekonomiavdelningen i slutet av 
året visade inte på några större avvikelser från budget, därför kom utfallet som lite av en överraskning. 
Jonas undersöker vad som orsakat ökningen av kostnader i utfallet gentemot prognosen som nämnt 
tidigare.  
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Verksamhetsstatistik: Antal fysiska besök på biblioteket har, av uppenbara skäl, minskat under året 
jämfört med föregående år. Trots detta har cirka 99 000 personer besökt biblioteket under 2020, en 
minskning från 249 000 föregående år. 

De digitala besöken på biblioteket har ökat. Till exempel har sökningarna i bibliotekets discoverytjänst 
ökat från 539 369 till 610 589. 

6. 
Coronasituationen och bibliotekets anpassningar 
Jonas gick igenom de senaste skeendena i och med coronapandemin. I mitten av december kom 
signaler från regeringen att bibliotek borde hållas stängda i syfte att minska smittspridningen. Några 
dagar senare ändrades dock detta utan att det informerades om, med anledning av Bibliotekslagen. 

Den 22 december beslutade rektor att högskolan från och med den 23 december åter skulle gå in i gul 
nivå. Initialt hölls bibliotekets studiemiljöer stängda, eftersom det var så bibliotekschef uppfattade 
rektorsbeslutet som kom. Biblioteket har varit öppet hela tiden, så samlingarna har varit åtkomliga för 
besökare, men sittplatser, grupprum och datorarbetsplatser har varit avspärrade. När det uppdagades 
att andra studiemiljöer på högskolan var tillgängliga lyfte Jonas frågan om bibliotekets studiemiljöer 
med samordningsgruppen för corona, och man konstaterade att det är viktigt att ha ett gemensamt 
besked till studenter gällande alla studiemiljöer på högskolan. Samordningsgruppen landade i att 
studiemiljöerna ska vara tillgängliga. Därmed togs avspärrningarna i biblioteket bort. Beskedet till 
studenterna är att de bara ska besöka biblioteket om de måste och att bara sitta på högskolan och 
studera om de inte har möjlighet att studera hemma.  

Nu har en ny handlingsplan för gul nivå för biblioteket arbetats fram. Gul nivå på biblioteket innebär 
något annat VT2021 än vad det gjorde VT2020. Bibliotekslokalen är öppen och tillgänglig för 
studenter och personal på högskolan under VT2021. Anledningen till att man valt att hålla byggnaden 
öppen nu är att det under året gjorts anpassningar i lokalerna som medger öppethållande på ett annat 
sätt än vad som gjordes VT2020. 

En uppgradering av bibliotekets besöksräknare är gjord, den nya versionen har funktionen att man kan 
se antal samtidiga besökare i biblioteket i realtid. Denna ska hjälpa till att hålla koll på att det inte blir 
för många besökare i biblioteket samtidigt. En skärm med information om hur många besökare som är 
på plats kommer att placeras i anslutning till entrén.  

Eva-Lotta Andersson påminner om att polisstudenterna har dispens att vistas på campus. De behöver 
har möjlighet att kunna sitta på campus och studera på ett säkert sätt, därför välkomnar Akademin för 
polisiärt arbete att biblioteket öppnat igen, så att det finns fler studieplatser tillgängliga på högskolan. 

Fråga: Hur mår personalen?  
Det går bra, som för många andra blir det kämpigt och tråkigt med så mycket arbete hemifrån. För att 
säkerställa att hela personalstyrkan ses regelbundet hålls nu APT varje vecka istället för varannan.  

7. 
DiVA: täckning och kvalitetsgranskning 
Jonas informerade övergripande om vad DiVA är och hur konsortiet är uppbyggt. Antal medlemmar är 
för tillfället 49 stycken, det är mestadels lärosäten, men även myndigheter och museer ingår i 
konsortiet. Ur hela DiVA (alla medlemmars gemensamma databas) laddades det under 2020 ner 63,5 
miljoner fulltexter. 

I bibliotekets VP för 2021–2023 finns en punkt om att se över täckningen av registrerade poster i 
DiVA. Punkten hanteras av funktion Digitala tjänster och funktionsansvarig Katharina Nordling 
förklarade hur arbetet planerar att genomföras. I samband med leveransen av årsstatistiken för 2019 
från DiVA uppmärksammades att det fanns en större mängd publikationer skrivna av författade vid 
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Högskolan i Borås under året 2019 i databasen Web of Science, som inte fanns registrerade i DiVA 
(59 stycken). När samma kontroll gjordes inför rapporteringen av 2020 års siffror konstaterades att 
antalet publikationer för aktuellt år som fanns i Web of Science men som inte gick att hitta i DiVA 
ökat (82 stycken). I år upptäcktes detta i tid, så publikationerna kunna läggas in av biblioteket innan 
statistiken levererades. Detta har dock lett till funderingar på hur registreringen i DiVA bäst bör göras 
för att få en så fullständig förteckning som möjligt över vad som publiceras vid Högskolan i Borås. 
Arbetet kommer att inledas med att göra en översyn över alla processer och dataflöden som hör 
samma med DiVA – liksom vilka intressenter som finns internt och externt, en rapport ska skapas och 
utifrån detta ska sedan ett arbete med att undersöka hur bland annat forskare och ledning anser att 
registreringen i DiVA bör ske.  

Rådets ledamöter ger kommentarer och synpunkter på aspekter som är viktiga att ta med i arbetet, 
exempelvis frågan om publikationer som forskare skrivit vid tidigare anställningar/lärosäten och 
frågan om omvärldsbevakning.  

8. 
Bibliometriskt stöd för högskolan – diskussionspunkt 
Jonas inleder frågan med att prata om att även frågan om bibliometriskt stöd är en punkt i bibliotekets 
VP 2021–2023. Här vill Jonas ha input och synpunkter från rådets ledamöter. Hur ska biblioteket 
tänka i dessa frågor? Vilka krav och intressenter ska man förhålla sig till, internt och externt? Hur ska 
arbetet samordnas på högskolan? Vilka delar av högskolan bör man prata med för att få en bild av krav 
och uppdrag? Ordet släpps fritt.  

Kim börjar mer att beskriva hur högskolans kvalitetsledningssystem för forskning är upplagt, här finns 
delar som berör bibliometrin. Bland annat nämner han att forskarråden på respektive akademi kan vara 
grupperingar att ta diskussioner om bibliometri med.  

Hanna förmedlar att deras erfarenhet från Högskolan Väst är att det är viktigt att biblioteket är med 
tidigt för att diskutera när man på lärosätet tar fram forsknings- eller tilldelningsindikatorer.  

Viktigt att komma ihåg att det finns mycket kompetens inom bibliometri på högskolan, denna 
kompetens måste användas, och Jonas menar att det därmed inte är aktuellt att rekrytera en renodlad 
bibliometriker till biblioteket.  

Eva-Lotta beskrev hur man jobbar för att polisiärt arbete ska utvecklas som utbildnings- och 
forskningsområde på högskolan. Men själva ämnet är väldigt nytt i hela Sverige, det finns få 
disputerade poliser i Sverige, och i dagsläget inget lärosäte som utbildar på avancerad nivå. 

Jonas tackade för all input som ledamöterna kommit med.  

9. 
Öppen vetenskap – på gång nationellt och internationellt, bl a European Open Science Cloud 
Jonas rapporterade kort från ett seminarium om European Open Science Cloud som han deltog på 
nyligen. Ett halvdagsseminarium. En övergripande satning inom EU. Inget som högskolan bör vara 
individuellt medlem i för tillfället. 

SUHF håller på att ta fram en ”nationell färdplan för öppen vetenskap”, i denna så skrivs det fram åtta 
punkter som lärosätena föreslås ansvara för. Dessa punkter kan ses som en bra sammanfattning av 
frågan och läget för arbetet med öppen vetenskap. Det kan bli en bra prioriteringslista för det interna 
arbetet på högskolan. 

Det här är en fråga att återkomma till – Biblioteket behöver jobba för att höja medvetenheten runt 
öppen vetenskap på högskolan, samt jobba för att påverka högskolans strategier för öppen vetenskap. 
Men hur ska det ske? Jonas lyfter frågan igen på komman möten. 
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10. 
Återkoppling från akademier och studentkår 
Inga frågor från akademier eller studentkår. 

11. 
Övriga frågor 
 
a) 
Förlängt avtal för bibliotekssystemet 
Jonas informerade om att biblioteket förlängt sitt avtal på bibliotekssystemet (systemet som hanterar 
bibliotekets digitala och tryckta samlingar, samt gör dem sökbara). Förlängningen gör att avtalet nu 
gäller till 2023. 

b) 
Lärarutbildningarna i Skövde 
Jonas informerade om att det kommer att bli en ändring i hur lärarutbildningarna som är förlagda vid 
Högskolan i Skövde får sin undervisning i informationskompetens. Hittills har detta hanterats av 
biblioteket på Högskolan i Skövde, men från och med nu kommer det istället hanteras av Högskolan i 
Borås. Undervisningen kommer att sker på distans.  

c) 
Bokinköp via avtal 
Alen frågar om bibliotekets bokavtal som även högskolans personal kan handla mot. Alla leveranser 
går till högskolan i dagsläget. Går det att få hemleverans? Frågan kan inte besvaras på sittande möte, 
utan frågan kommer att skickas vidare till rätt person i organisationen som återkommer till Alen. 

12. 
Avslutning 
Ordförande avslutade möte.  

Nästa möte hålls den 20 maj, klockan 14:00–16:00. 

 

Vid protokollet 

 

 

Katharina Nordling 

 

Justeras: 

 

 

 

Ordförande Justeringsperson 


