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Tid:  Kl 10.00–12.00 

 

Plats:  Zoom 

 

Närvarande ledamöter: 

Kim Bolton, ordförande  
Jonas Gilbert, bibliotekschef  

Catrine Brödje, Akademin för bibliotek, information, pedagogik 

och IT 
Åsa Söderlind, Akademin för bibliotek, information, pedagogik 

och IT (från punkt 8) 
Eva-Lotta Andersson Lidén, Akademin för polisiärt arbete 

Olof Elffors, Studentrepresentant 

Susann Johansson, Studentrepresentant 

 

Adjungerad: Martin Borg, sekr.  

 

Frånvarande ledamöter: 

Anna Cregård, förvaltningschef 

Leif Sandsjö, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Hanna Gadd, extern ledamot (Högskolan Väst) 

 

 

1.  

Mötets öppnande 

Ordförande Kim Bolton öppnar mötet. 

 

2. 

Utseende av justeringsperson  

Olof Elffors utses att jämte ordförande justera protokollet. 

 

3.  

Föredragningslista  

Föredragningslistan godkänns och en övrig fråga annonseras. 

 

4. 

Föregående protokoll 

Protokollet gås igenom och läggs till handlingarna. 

 

5 

Ledamöter i biblioteksrådet 2022-2023 

Ett informationsärende angående rådets ledamöter. Det är förvaltningschef som formellt 

beslutar om ledamöter förutom studentrepresentanter som kåren beslutar om. Åsa Söderlind 

kommer till och ersätter Alen Doracic.  
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Idag är det vakanser på platserna för A1. Jonas har varit i kontakt med Ragne Emardson, 

akademichef på A1, men ännu inte fått något svar. Ordförande undrar om förvaltningschefen 

bör vara med i rådet då hon är chef över bibliotekschefen? Jonas följer upp detta med Anna 

Cregård inför beslut om rådets sammansättning. 

 

6. 

Bibliotekets öppettider 2022 

Jonas presenterar förslaget på öppettider för biblioteket under 2022. De följer ordinarie 

öppettider utan några förändringar. Anpassningar efter helger som vanligt. Biblioteket håller 

stängt i tre veckor under sommaren i juli månad, på samma sätt som under 2021.  

 

Ordförande ställer fråga om digitala öppettider. Idag synkas de digitala öppettiderna med de 

fysiska öppettiderna.  Även om biblioteket är stängt fysiskt kan det vara aktuellt att hålla viss 

service öppen digitalt (ex vis mail, chat). Frågan kommer att följas upp av biblioteket. 

 

Rådet bifaller förslaget till öppettider för 2022. 

 

7. 

EduTech och IKT-pedagogiskt stöd - statusrapport 

Jonas föredrar ärendet. Biblioteket skall samordna och driva vidare arbetet med EduTech på 

högskolan efter rektorsbeslut. Jonas har lett arbetet. Två IKT-pedagoger rekryteras nu i 

samarbete med A4. Det var 17 sökande till tjänsterna. I första omgången intervjuades fem 

kandidater och till en andra omgång kallades tre av dessa. Ingen av de sökande har både IKT-

pedagogisk erfarenhet och högskoleerfarenhet. Merparten av de sökande har IKT-erfarenhet 

från grundskolor och gymnasier. En av dessa två skall vara samordnare för den verksamhet 

som är under uppbyggnad. För det samordnande uppdraget är det viktigt med god kännedom 

om högskolan. 

 

En av de större frågorna som dykt upp är ett önskemål om ny studio för mediaproduktion på 

högskolan, vilket har diskuterats tillsammans med Akademiska hus. Det kräver ombyggnad 

och är en ganska kostsam investering. Det har inte varit uppe till beslut än.  

 

Jonas hoppas kunna ge besked om anställning inom kort, om beslut kan komma i januari så 

kan personerna vara på plats i mars eller april.  

 

8.  

SUHF:s expertgrupp för biblioteksfrågor 

Jonas rapporterar om en konferens han var på sista veckan i november. Det var SUHF:s 

expertgrupp för biblioteksfrågor som anordnade den. Tanken med expertgruppen är att fånga 

upp frågor som rör biblioteken på lärosäten. Platsen var Skeppsholmen på konsthögskolan.  

 

Ett tema var stöd till utbildning på konstnärlig grund.  
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Riksbibliotekarien Karin Grönvall besökte konferensen. KB har fått ett nytt uppdrag som de 

fick under hösten; att undersöka och inventera tillgången till OER (open educational 

resources) i Sverige. Troligen initierat av regeringen på grund av pandemin. 

 

Erfarenheter kring pandemin delades. Vissa bibliotek uppger att de fått tillbaka 80–90 % av 

besökarna, det gäller inte oss. Vi har snarare fått tillbaka ungefär 50 % av besökarna.  

En fråga om BIBSAM och transformativa avtal diskuterades. En grupp arbetar med vad nästa 

steg i omställningen innebär, den leds av Astrid Söderbergh Widding (rektor på SU).  

 

9. 

Bibliotekets verksamhetsplan 2022 

Arbetet med planen pågår. Jonas funderar på vilka fokusområden som skall lyftas fram. En 

del är att inrätta en biträdande bibliotekschef och se över organisationen. Planeras att göras 

under vt nästa år. En annan fråga blir att etablera IKT-pedagogiskt stöd och dess arbetsformer. 

Högskolan och biblioteket kommer behöva utreda status för hantering av forskningsdata och 

högskolans DAU. Vid behov bör uppdraget förtydligas. Biblioteket får förstärkning kring 

detta nästa år när Pieta Eklund återkommer i arbete efter doktorandutbildning. 

 

Det skall genomföras en förstudie för att vidareutveckla den fysiska miljön i biblioteket. 

Fokus kommer att vara på att utveckla biblioteket som mötesplats och lärandemiljö och att 

hitta en balans däremellan. För 10 år sedan skapades loungen, så det kan vara dags för en ny 

översyn. Biblioteket har stora ytor runt 5000 kvm. 

 

Under året har biblioteket tittat på det ärendehanteringssystem som flera andra enheter på 

högskolan använder, ServiceDesk+. Nu skall det bestämmas om och i så fall hur biblioteket 

skall arbeta med det.  

 

Biblioteket skall verka för att högskolan implementerar SUHFs färdplan för öppen vetenskap. 

Det har också kommit som ett regeringsuppdrag till högskolorna.  

 

Positiva kommentarer på detta från rådets ledamöter. 

 

10. 

Dialog med akademierna under våren 

Varje år brukar avdelningarna inom VS ha en dialog med akademierna. Detta har pågått några 

år och nästa år skall det utföras på ett någon modifierat sätt. Den 11 april, kommer en dialog 

att ske med alla akademier på samma gång. Skillnaden är att tidigare träffade VS akademierna 

en och en.  

 

Nu kommer akademierna med akademichefer att tillsammans träffa avdelningarna på VS på 

ett gemensamt möte. På så vis förenklas kommunikationen.  
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11. 

Biblioteksdagarna 2025 

Jonas fick frågan i höstas om att vara med i en ansökan om att arrangera Svensk 

biblioteksförenings Biblioteksdagarna tillsammans med Borås kommun och Akademi 3.  

 

Och Borås kommer att få arrangera dessa dagar under 2025. Flera hundra personer brukar 

delta i dessa. Det är i samband med dessa dagar som också föreningen har sitt årsmöte. Det är 

en nationell professionskonferens.  

 

12. 

”Glittrande städer” – ny skulptur i biblioteket 

Den 14/12 invigdes en ny skulptur i biblioteket av Lars-Åke Åberg, Glittrande städer. 

Konstnären och ordförande för stiftelsen Gunnar Ivarsson Stiftelse (som bekostat det) invigde 

konstverket. Det väger sina modiga 500 kg. Konstverket är döpt efter en dikt av Tomas 

Tranströmer. Det står på plan 2 i biblioteket. 

 

13. 

Återkoppling från akademier och studentkår 

Ingen särskild återkoppling. 

 

14. 

Övriga frågor 

Mötestider för våren. Undertecknad, sekreterare skickar ut en enkät för att utröna när 

mötestiderna för nästa år kan passa. 

 

Åsa Söderlind frågar om BHS och biblioteket som fyller 50 år i höst kan fira tillsammans med 

ett gemensamt evenemang? BHS har bildat en liten arbetsgrupp och den 10 november 2022 

sker själva firandet. Monica Johansson på BHS är sammankallande för denna kommitté. Jonas 

återkommer med ett namn från biblioteket. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Martin Borg 

 

 

 

Justeras: 

 

 

    

Ordförande    Justeringsperson 
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