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Plats:  Högskolan i Borås. Biblioteket, rum J2519 
 

Närvarande ledamöter: Svante Kristensson, bibliotekschef 
Daniel Hjelmgren, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Alen Doracic, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  
Rita Foss Lindblad, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT  
Karin Cardell, förvaltningschef, Verksamhetsstöd  
Tony Hällentorp, Studeranderepresentant - grundutbildning  
 

Adjungerad: Martin Borg, sekr.    

Frånvarande ledamöter: Lise-Lotte Jonasson, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 Hanna Gadd, extern ledamot (Högskolan Väst) 
 Jenny Johannisson, ordförande, tf prorektor 

Ilona Sárvári Horváth, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Linnea Kläth, Studeranderepresentant - grundutbildning 

 
 
1.  
Mötets öppnande 
Svante hälsar alla välkomna.  
 
2.  
Utseende av ordförande i ordinarie ordförandes frånvaro  
Svante Kristensson utses att leda mötet i ordinarie ordförandes frånvaro. 
 
3. 
Utseende av justeringsperson  
Tony Hällentorp utses att justera protokollet jämte ordförande. 
 
4.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan kastas om något utifrån den utskickade versionen för att få en bättre logik 
i ärendena. 
 
5. 
Presentation av rådets medlemmar 
En presentationsrunda genomförs eftersom det sitter nya ledamöter i rådet. 
 
6. 
Föregående protokoll 
Gås igenom och läggs till handlingarna. 
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7. 
Implementering av nytt bibliotekssystem - lägesbeskrivning  
Den 31 oktober är det start för implementering av nytt biblioteksdatasystem. Systemet 
kommer från ExLibris, numer en del av ProQuest. Det består av två delar; Alma som är det 
s.k. back-endsystemet och Primo som är front-endsystemet, det som användarna ser. De nya 
systemen kommer att ersätta bland andra Summon och Voyager. Torsdagen 30 mars 2017 
skall biblioteket ”go live” med det nya systemet. Upphandlingen blev klar i april i år. Det är 
tre bibliotek som gör detta tillsammans; Linnéuniversitet, Örebro universitet och Högskolan i 
Borås. Inför starten av projektet pågår registervård och städjobb i katalogerna.  
 
Det har utsetts en projektgrupp i biblioteket där Hanna Hallnäs är projektledare. Totalt ingår 
sju personer varav tre personer utgör en kärngrupp. Hela personalgruppen kommer att vara 
delaktig under projektets gång. 
 
Systemet är webbaserat vilket gör det mer flexibelt att arbeta i. Bibliotekets tjänster kommer 
troligen att behöva stängas några dagar runt start-datum. Eventuellt kan biblioteket som lokal 
vara öppet. Alla tre lärosäten har samma projekttid. Erfarenhetsutbytet är redan stort mellan 
lärosätena via intranät. Detta blir den fjärde implementeringen av Alma i Sverige. Totalt har 
500 implementeringar gjorts över världen hittills.  
 
Arbetsprocesser kartlades i ett tidigare skede. Det kommer att bli förändringar i personalens 
arbetsuppgifter. En rekommendation biblioteket fått är att inte lansera för många nyheter i 
början. En kontakt med IT-avdelningen är upprättad. Systemet bygger på molntjänst av typen 
software as a service (SaaS). 
 
9. 
Nytt avtal med Springer 
Under sommaren skrev biblioteket på ett nytt treårigt avtal med förlaget Springer som 
BIBSAM och Vetenskapsrådet förhandlat fram: Springer Compact. Det innefattar 
prenumerationsavgiften för deras tidskrifter men framförallt så inkluderar det även 
författaravgifter för att möjliggöra open access (öppen tillgång) direkt vid 
publiceringstillfället. Många av landets lärosäten har skrivit under avtalet. Och den bärande 
idén är att öka publiceringen av open access artiklar. I dagsläget har 235 artiklar accepterats, 
varav en från Borås.  
 
Författaravgiften brukar i dessa sammanhang förkortas med APC, vilket skall uttydas som 
Article Processing Charge.  Avgiften för Springers del är på 2 200 EUR och betalas i vanliga 
fall av forskaren själv eller av dennes institution men är alltså nu en del av det nya avtalet. För 
bibliotekets del blir avtalet 75 % dyrare mot dagens kostnad. Om fem artiklar publiceras från 
HB nästa år har vi tagit igen prisökningen.  
 
8. 
Mediafrågor 

a) principer för mediabudget och inköp 

Bibliotekets strategiska mediaplanen utsändes med kallelsen. Rådet ges möjlighet att 
kommentera den. Det framkom att den behöver ses över i vissa delar, bland annat bör den 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service
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senaste examensrättigheten nämnas. Informationen om bibliotekets avtal behöver också ses 
över. Delen om gåvor & donationer bör ta hänsyn till högskolans riktlinjer om donationer,  
Dnr: 894-09-101.  
 

b) mediabudget 2016 och 2017 

Svante redogör för mediabudgeten. 2016 ses som ett basår för mediabudgeten. Den är 
utplockad ur VS totala budget. Utifrån basbudgeten skall det vara möjligt att justera nivån 
utifrån kostnadsökningar. Just nu väntar biblioteket på det skriftliga beslutet.  
 
11 
Öppen tillgång till forskningsdata 
Forskningsdata har blivit en het fråga på senare tid och är mycket aktuell nu. Det talas idag  
om open science, på svenska öppen vetenskap, open access, på svenska öppen tillgång, open 
data, OER (open educational resources), open peer review, altmetri, open source.  
 
I dessa frågor ses Nederländerna som en föregångare. Det som har bekostats med offentliga 
medel bör också vara tillgängligt för alla och inte instängt bakom prenumerationsväggar eller 
andra betalhinder. Öppen tillgång till forskningsdata är ett initiativ från EU. Forskningsdata är 
alltså den data och det material som forskaren har samlat in och använt sig av i ett 
forskningsprojekt. I den kommande forskningspropositionen kommer det troligen att finnas 
med texter om detta. I årets budgetproposition står redan nu att KB (Kungl. biblioteket) skall 
få mer medel för att ta hand om forskningspublikationer.  
 
Vad händer på HB i dessa frågor? Det har hållits ett möte med SND (Svensk nationell 
datatjänst), Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Högskolan Väst om dessa frågor där 
deltog vicerektorer och bibliotekschefer. En enkät har gått ut till alla forskare på HB med 
frågor om forskningsdata för att utröna kunskapsläget hos forskare och doktorander. 
 
10 
Open Access-veckan 24-30 oktober  
Open access week, ett internationellt arrangemang, kommer i Borås att fokusera på öppen 
forskningsdata. 25 oktober håller SND en föreläsning i M402 dit alla är välkomna. Dagen 
följs upp med en biblioteksfrukost 26 oktober i J2519 kl. 8-9. Anmälan krävs. Sedan följer 
workshops vid två tillfällen; den 26:e kl. 9.00–11.00 och den 27:e kl. 15-17 i J438.  
 
12 
Återkoppling från akademier och studentkår till Biblioteksrådet 
Ingen särskild återkoppling till detta möte. 
 
13 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäles. 
 
Nästa möte är tisdagen 6 december. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Svante Kristensson   Tony Hällentorp 
Ordförande    Justeringsperson 
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