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Närvarande ledamöter: Martin Hellström, prorektor, ordförande  

Svante Kristensson, bibliotekschef 
Magnus Bratt, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Lise-Lotte Jonasson, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Linda Åhlström, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Alen Doracic, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Rita Foss Lindblad, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

  Hanna Gadd, extern ledamot (Högskolan Väst) 
 

Adjungerad:  Martin Borg, sekr.  
 
Övriga kallade: Thomas Nyström (punkt 7)   
 
Frånvarande ledamöter; Daniel Hjelmgren, Akademin för textil, teknik och ekonomi 

Karin Cardell, Verksamhetsstöd 
Studentrepresentanter (vakanta inför detta möte) 
 

 
1.  
Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna. 
 
2.  
Utseende av justeringsperson 
Magnus Bratt utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3. 
Föredragningslista 
Föredragningslistan godkännes i föreliggande skick. 
 
4.  
Presentationsrunda   
Alla presenterar sig. Svante presenterar de frånvarande ledamöterna.  
 
5. 
Syfte och uppdrag 
Svante och Martin Hellström redogör för rådets syfte och uppdrag. Enligt beslutet är rådets 
syfte att: 
 

• vara rådgivande till bibliotekschef i bibliotekets strategiska utveckling. 
• utveckla och sprida högskolans bibliotekspolicy. 
• bevaka forsknings- och utbildningsintressen i biblioteksverksamheten.  
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• fungera som en arena för informationsutbyte mellan biblioteket, verksamhetsstödet, 
akademierna, studenterna samt omvärlden. 

• föra övergripande strategiska diskussioner om inriktningen på bibliotekets 
verksamheter. 

Det är ett strategiskt råd. Och det är viktigt att ledamöterna återrapporterar till sina respektive 
sektioner och akademier. Högskolans visionsdokument bör också vara en utgångspunkt. Där 
står det att visionen är att bli det tredje universitetet i Västsverige. I dokumentet framhålls 
också tre viktiga principer: 
Studentens lärande skall sättas i centrum, forskningens andel skall öka och  högskolan skall 
fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer. 
 
Dialog och samtal i rådet är viktigt och det behöver inte vara så formellt. Input från rådet är 
väsentligt och det kommer också ges möjlighet för bibliotekets medarbetare att presentera 
olika pågående projekt för rådet.  
 
6. 
Ledamöters förväntningar 
Ledamöterna får möjlighet att uttrycka sina förväntningar på rådet.  
 
Någon menar bland annat att det är en lärprocess att delta i rådet.  
En annan anser att det är bra att ta upp frågor om framtiden som är intressanta. Ordförande 
berättar att det kommer att ges utrymme för större diskussioner under rådsmötena. 
 
7. 
DiVA nuläge 
Thomas Nyström, bibliotekarie och forskarstödsansvarig, är inbjuden att tala om DiVA och 
vad som händer med projektet just nu. DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) är Högskolan i 
Borås nya plattform för registrering av forskningspublikationer, studentuppsatser samt 
högskolans övriga publikationer. DiVA ersätter BADA och just nu är det möjligt att börja 
registrera forskningspublikationer. Under juni månad är det sedan tänkt att all data från 
BADA skall vara överförd till DiVA.  
 
Thomas presenterar också det nya forskarstödsteamet som är bildat i biblioteket och vilken 
uppgift det kommer att få. 
 
8. 
Bibliotekets policy för inköp av medier och budgetläge 
Martin Borg presenterar bibliotekets nuvarande policy för informationsförsörjning. Svante tar 
vid och berättar om nuvarande budgetläge för bibliotekets mediabudget. I dagsläget räcker 
inte pengarna till beroende till stor del på att valutakurserna, främst  dollar och brittiska pund, 
haft en för biblioteket negativ utveckling.  
 
Detta är ohållbart i längden och ett arbete är påbörjat inom biblioteket att förbättra 
framförhållningen och se över rutiner. Samtidigt bör det diskuteras inom högskolan om det 
finns andra sätt att hantera bibliotekets mediabudget på. 
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9. 
NGLS (Next Generation Library system) nuläge 
Svante presenterar projektet NGLS. Biblioteket är i fas att köpa in ett nytt bibliotekssystem. 
Det nuvarande är föråldrat och behöver ersättas. Biblioteket söker ett system som är ett allt-i-
ett system. Just nu förlängs bibliotekets olika system ett år i taget. Förhoppningsvis kan ett 
nytt system vara på plats 2017. 
 
I ett förarbete har biblioteket arbetat med att inventera vilka flöden och arbetsprocesser som 
pågår kopplade till de olika bibliotekssystemen. Tanken har varit att ta reda på vad som 
fungerar bra i nuvarande system och vad som behöver ersättas eller förbättras. Dessutom har 
en kartläggning ägt rum av vilka system som används just nu. 
 
Rådet återkommer till punkten kanske med en längre dragning. Högskolan Väst är på gång 
med upphandling av nytt system efter sommaren som naturligtvis är av intresse för biblioteket 
att följa. 
 
10. 
Pågående projekt 
Ett forskarstödsteam är skapat på biblioteket, som skall arbeta strategiskt med dessa frågor. 
Forskande bibliotekarier – en av bibliotekets medarbetare är antagen som doktorand på 
Bibliotekshögskolan. Hon kommer att disputerar om att arbeta som bibliotekarie i ett 
forskarteam. 
Ett kommunikationsteam har tillsats i biblioteket. Det är ett funktionsövergripande team. De 
skall planera för webben, andra sociala medier, utställningar och så vidare. 
Leverans av e-plikt till Kungl. biblioteket- biblioteket har tilldelats ett samordningsansvar av 
rektor. DiVA kommer bland annat att användas som ett hjälpmedel i detta arbete. 
Kompetensutvecklingsprojekt pågår med frågor som berör bibliotekarierollen på HB. 
 
Tanken är att flera av dessa projekt kan utgöra ärenden för kommande möten med 
Biblioteksrådet. 
 
11. 
Mötestider 
Kommande tider för möten i höst med rådet: 
14 oktober, 8 december 11.00-13.30, i J2519 
 
12. 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäles. 
 
13. 
Avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
  



Högskolan i Borås    PROTOKOLL BR 2015/1 
Biblioteksrådet    Sammanträdesdag   

2015-05-22 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Martin Hellström   Magnus Bratt 
Ordförande    Justeringsperson 
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