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Tid:  Kl 13.00–15.00 
 
Plats:  J2519 och Zoom 
 

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

 
1.  
Mötets öppnande 
Ordförande Kim Bolton öppnar mötet. 
 
2. 
Välkommen nya ledamöter 
Två nya ledamöter presenteras.  
Karin Landhal, proprefekt på Textilhögskolan inom design, representerar Akademin för 
teknik, textil och ekonomi. 
 
Lovisa Källén, masterstudent på Textilhögskolan, är ny ledamot utsedd av Studentkåren och 
representerar studenter på grund- och avancerad nivå. 
 
3. 
Utseende av justeringsperson  
Åsa Söderlind utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
4.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan godkännes. 
 
5. 
Föregående protokoll 
Protokollet gås igenom och lägges därefter till handlingarna. 
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6. 
Lägesrapport från bibliotekets och EduTechs arbete 
Jonas Gilbert ger en lägesrapport från biblioteket och EduTech. Jonas redogör för hur 
besökare återkommit till bibliotekets lokaler efter att pandemins begränsningar har upphört. 
Jonas visar hur besöksfrekvensen ser ut just nu jämfört med tiden före pandemin och under 
pandemin. Siffrorna är inte tillbaka till vad de var före pandemin (2019) då låg besöken på 
mellan 7000 och 8000 besökare per vecka så här års. Idag ligger de på mellan 4000 och 5000 
besökare per vecka. Det är svårt att veta varför det ser ut så här.  
 
En del kan vara att studenter inte längre går genom biblioteket för att nå plan fem och 
grupprummen där. Undervisning från bibliotekets personal sker fortfarande ofta på Zoom. Ett 
ändrat beteende på hur man pluggar gemensamt, kan också vara en förklaring kommenterar 
studentrepresentanten. 
 
Medarbetare har möjlighet att arbeta hemma en dag i veckan, efter rektorsbeslut. Troligen 
kommer det att förlängas. Det fungerar väl och är efterfrågat vid nyrekryteringar. 
 
Biblioteket har fått nya uppdrag för i år och har nu ansvar för EduTech, medieproduktion och 
IKT-pedagogik. Två medieproducenter och två IKT-pedagoger ingår numer bland bibliotekets 
tjänster. Dessa ingår i EduTech som dessutom består av personer från andra delar av 
högskolan. Gruppen fångar upp många frågor som rör undervisning på distans. 
 
Nästa år invigs en ny inspelningsstudio i H6 (Kommunikationsavdelningens gamla lokaler). 
Liknande miljöer har inte funnits på högskolan tidigare. Det blir två studios med kontrollrum 
och medieproducenterna kommer att ha sina kontor där.  
 
En viktig samarbetspartner är enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning 
(HUF). Det finns ett högskolepedagogiskt råd, där akademichefer ingår och Jonas ingår där 
som ersättare för Anna Cregård. Det är ett forum att fånga upp frågor som rör pedagogik. Den 
24:e november arrangeras en pedagogisk inspirationsdag med föreläsare och en minimässa.  
 
EduTech stöttar idag de grupper som har fått del av rektors strategiska medel.  
 
Under året har bibliotekets organisation förändrats i samband med att en biträdande 
bibliotekschef inrättats, Jonas och Katharina Nordling har fördelat personal och 
verksamhetsansvar. Framöver skall det diskuteras hur arbetat på biblioteket skall fördelas och 
delas upp, i team eller funktioner. Personalen är involverad i detta arbete. 
 
Biblioteket skall stötta högskolans ambition att uppfylla universitetskvaliteter. I samband med 
detta besökte Kim Bolton och Mats Tinnsten biblioteket och berättade om hur 
kvalitetssystemet för forskningen fungerar. Informationsförsörjning är en viktig del i arbetet. 
Biblioteket erbjuder olika tjänster som berör den vetenskapliga kommunikationen. Det finns 
en kontakt med SND (Svensk nationell datatjänst) och arbetet med DAU (data access unit) 
har kommit i gång nu igen.  
 
Pieta Eklund, arbetar på heltid nu i biblioteket efter sin doktorandtjänst. Hon kommer att hålla 
i doktorandkurser kring forskningsdata. Det är en bra utveckling av verksamheten.  
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Rekrytering av en språkhandledare är i slutfasen nu. För närvarande ligger en annons ute för 
rekrytering av två undervisande bibliotekarier. Lite längre fram kommer också rekryteringen 
av en IKT-pedagog att påbörjas. De nya LAS-reglerna kommer att påverka oss vad gäller 
studentassistenterna. 
 
7. 
Nya avtal för e-resurser 
Martin Borg föredrar vilka medieresurser som kommer att sägas upp inför nästa år och vilka 
som kommer till. Ett stort nytt avtal som biblioteket tecknat från nästa år gäller Oxford 
Journals ett s.k. transformativt avtal via Kungl. Bibliotekets avdelning BIBSAM och 
innefattar läsning av tidskrifterna och möjlighet att publicera öppet tillgängligt utan kostnad 
för högskolans forskare. En resurs som kommer att sägas upp är IOS Publishing, där 
användningen varit låg en längre tid. 
 
8. 
Diskussion med biblioteken inom Lärosäten Väst 
Jonas föredrar ärendet. I mars 2021 bildades en allians mellan Högskolan i Borås och flera 
lärosäten i väst (Högskolan Väst, Chalmers, Göteborgs universitet, Jönköping University och 
Högskolan i Skövde). Detta gjordes på rektorsnivå.  
 
Två möten har efter det hållits mellan biblioteken på respektive lärosäte. Det senaste hölls i 
Borås i september. Idén är bland annat att hitta områden för samarbeten. Det enades om 
områden där det är enkelt att samarbeta och som kan påbörjas genast såsom jobbskuggning, 
låna varandras lokaler och gemensamma evenemang.  Kompetensutveckling kan vara ett 
annat område att samarbeta kring och då pekades några särskilda kompetensområden ut; 
forskningsdata, bibliometri och analys. Ledningssamverkan är ytterligare ett område att arbeta 
med. 
 
9.  
Inför verksamhetsplanering 2023 
Jonas redogör för arbetet med VP 2023. Bibliotekets personal kommer att ha särskilda möten i 
december där verksamhetsplan för 2023 kommer att diskuteras. Fokusfrågorna från i år 
kommer att vara relevanta för nästa år också. En ny sak kommer bland annat vara ett fördjupat 
samarbete med Bibliotekshögskolan. Synpunkter från Biblioteksrådet tas gärna emot av.  
 
10. 
50-årsjubileum för Bibliotekshögskolan och biblioteket 
Den 10 november skall biblioteket och Bibliotekshögskolan fira 50-årsjubileum. Det kommer 
ske med en konferens på eftermiddagen med olika talare och på kvällen en middag på The 
Company. Jonas ger Rådet en snabb historisk exposé över vad som hänt i stora drag genom 
åren. 
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11. 
Biblioteksrådets sammansättning 2023 och förslag att adjungera biträdande 
bibliotekschef 
Jonas vill att rådet adjungerar biträdande bibliotekschef Katharina Nordling till framtida 
möten.  
 
Beslutas att: Biträdande bibliotekschef skall adjungeras till kommande möten med 
Biblioteksrådet. 
 
Vad gäller rådets sammansättning så är det fortfarande en vakant plats för A1, en vakant plats 
för studenter och en vakant plats för doktorander. 
 
12. 
Övriga frågor 
Frågan om kommande möten 2023 togs upp som en övrig fråga. Sekreteraren fick i uppdrag 
att skicka ut en Doodle med tider att besvaras av ledamöterna. På önskemål kan tiderna ligga 
ungefär som detta år.  
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Ordförande    Justeringsperson 


	Tid:  Kl 13.00–15.00

