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Tid:  Kl 15.00–17.00 
 
Plats:  J2519 och Zoom 
 

Närvarande ledamöter: 
Kim Bolton ordförande  
Jonas Gilbert, bibliotekschef  
Anna Cregård, förvaltningschef 
Leif Sandsjö, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Catrine Brödje, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Eva-Lotta Andersson Lidén, Akademin för polisiärt arbete 
Hanna Gadd, extern ledamot (Högskolan Väst) 
 
Adjungerad: Martin Borg, sekr.  
 
Frånvarande ledamöter: 
 Åsa Söderlind, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Olof Elffors, studeranderepresentant, grundutbildning 
Susann Johansson, studeranderepresentant, grundutbildning 

 
 
 
1.  
Mötets öppnande 
Ordförande Kim Bolton öppnar mötet. 
 
2. 
Utseende av justeringsperson  
Leif Sandsjö utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan godkännes. 
 
4. 
Föregående protokoll 
Protokollet lägges till handlingarna. 
 
5 
Uppföljning av publiceringsavtalen för open access 
Martin Borg visar en ppt angående hur bibliotekets publiceringsavtal använts under 
föregående år. Dessa avtal som Kungliga biblioteket via BIBSAM förhandlat fram. De ger 
möjlighet att publicera artiklar öppet tillgängligt utan kostnad för den enskilde forskaren. 
Avtalen kostade 2,8 mkr och forskare vid HB publicerade 58 artiklar i något av de fjorton 
avtalen under 2021.  
 
Fråga från rådet hur kännedomen är om avtalen bland akademierna? 
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Svaret är att vi inte vet exakt men information finns på bibliotekets webb under Forskarstöd. 
Dessutom informeras författarna av förlaget att det finns ett avtal om att publicera sig gratis  
öppet tillgängligt eftersom biblioteket redan betalt avgiften. Kim tog ändå på sig att informera 
forskakollegiet om avtalen, när han får möjlighet. 
 
6. 
Förslag om ny modell för bibliotekets media- och publiceringsbudget 
Jonas redogör för hur budgetprocessen för bibliotekets mediabudget varit hittills. Ett tidigare 
rektorsbeslut finns om att mediabudgeten skall anslås på ett särskilt sätt. Det har inte utnyttjats 
riktigt utan mediabudgeten har ändå hanterats inom VS ram.  

Nytt förslag är att den skall ingå i en så kallad snurra och på så sätt hamna utanför VS 
ordinarie budget och istället ingå i akademiernas tilldelning. Pengar anslås till akademierna 
som sedan överförs till mediabudgeten inom snurran. En fördelningsnyckel som controller 
tagit fram skall användas. Nyckeln utgår från lönekostnader för akademierna. Biblioteksrådet 
får en skarpare roll inför varje år (på våren) för beslut och rådgivning.  

En risk med upplägget skulle kunna vara att någon akademi börjar anse att man inte skall ha 
vissa resurser. Samtidigt blir budgetarbetet mer transparent. Är det någon resurs som inte 
anses vara nödvändig kan den enkelt tas bort. Publiceringskostnader kommer att vara en del 
av snurran, därav namnet media- och publiceringsbudget. 
 
7. 
Rekrytering av biträdande bibliotekschef och översyn av bibliotekets organisation 
Biträdande bibliotekschef är en nyinrättad tjänst och rekryteringen är nu avslutad. Det inkom 
inalles sex ansökningar och tre kandidater kallades till intervju. Det var en intervjugrupp som 
höll i dessa och sedan gjordes en ytterligare intervjuomgång med två av kandidaterna som 
Jonas gjorde själv.  
 
Katharina Nordling fick tjänsten, därmed blev det en intern rekrytering eftersom hon idag 
arbetar som bibliotekarie och funktionsansvarig på biblioteket. Katharina kommer att tillträda 
tjänsten i augusti. Det första som Jonas vill ta tag i är att dela upp medarbetaransvaret mellan 
honom och biträdande. Sedan skall en process med organisationsöversyn genomföras under 
hösten.  
 
8.  
Status för EduTech, rekrytering av IKT-pedagoger samt organisatorisk flytt av 
medieproducenter 

Rekryteringar är klara för IKT-pedagoger. En tidigare process fick avbrytas men efter omstart 
av processen blev det till slut ett positivt resultat. 14 ansökningar kom in och det är fler än 
som sökte första omgången. Det var olika profiler på de sökande. Några arbetade idag som 
IKT-pedagoger. Några arbetade inom akademin men med begränsade erfarenheter av IKT-
pedagogik. En av de som rekryterades arbetar idag centralt i Borås stad med skolutveckling, 
den andra personen arbetar idag på grundskola inom Borås stad. De båda börjar i augusti och i 
september. 
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En annan del i EduTech-spåret är två medieproducenter som är anställda inom EduTech-
projektet på HB sedan något år tillbaka. De kommer att från första september organisatoriskt 
flyttas till biblioteket.  
 
Det kommer att byggas en mediestudio i de lokaler som kommunikationsavdelningen lämnar 
(H6). Det blir en bra miljö för inspelningar. Där kommer också medieproducenterna ha sina 
kontor. Ombyggnationen kommer att ske under hösten. 
 
EduTech-samarbetet har fungerat bra och det är en väl sammansvetsad grupp nu. Genom de 
nya rekryteringarna blir det bra möjligheter att fortsätta utveckla arbetet. 
 
9. 
50-årsjubileum för Bibliotekshögskolan och biblioteket 
Åsa Söderlind, som skulle föredragit ärendet, är inte med på mötet så det blir en kort punkt. 
Det har gått ut en save-the-date inbjudan i olika kanaler. Jubileet kommer att firas i samband 
med Mötesplats-konferensen den 7–10 november. Det blir en särskild fest den 10 november. I 
samband med detta blir det utställningar, föreläsningar och annat. Karin Ekström från 
biblioteket är också med i arbetet med planeringen av jubileet. 
 
10. 
Övriga frågor 
En övrig fråga ställs av ordförande. Det berör DAU (Data Access Unit) och har kommit upp i 
samband med ett möte med det nyinrättade forskningsetiska rådet.  
Vad är status på DAU?  
 
DAU handlar om forskningsdata, som är ett mycket aktuellt ämne. HB har ett samarbete med 
Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. HB har ett medlemskap i SND (Svensk Nationell 
Datatjänst) som skapat modellen med DAU. Det har varit en period nu när biblioteket inte 
drivit frågan aktivt. När frågor kommit in som berört dessa frågor har biblioteket kunnat ge 
svar och råd, men DAU-gruppen har inte setts på ett tag. Datalagring är en av frågorna inom 
DAU och där är det IT som ansvarar för det. 
 
Pieta Eklund på biblioteket håller på att ta fram en doktorandkurs om forskningsdata-
hantering. Den  kommer att ges första gången våren 2023 och vara högskolegemensam. 
Kursen kommer att beröra datahanteringsplaner.  
 
11. 
Tack till avgående studentrepresentanter 
Rådet tackar studentrepresentanterna Susanne Johansson och Olof Elffors vars mandat går ut i 
och med sommaruppehållet. 
 
12. 
Kommande möten 
Nästa möte är den 25 oktober 
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Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Ordförande    Justeringsperson 
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