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Närvarande ledamöter: 
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Svante Kristensson, bibliotekschef 
Lise-Lotte Jonasson, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
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Frånvarande ledamöter:  Alen Doracic, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
 Rita Foss Lindblad, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
 Daniel Hjelmgren, Akademin för textil, teknik och ekonomi 

Ilona Sárvári Horváth, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
Alwarion Löfstrand, Studeranderepresentant - grundutbildning 

 
 
1.  
Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen. 
 
2. 
Utseende av justeringsperson  
Hanna Gadd utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan godkännes i sitt befintliga skick. 
 
4. 
Presentation av rådets medlemmar 
En presentationsrunda genomförs. 
 
5. 
Föregående protokoll 
Lägges till handlingarna 
 
6. 
Utredning ang samlat adm stöd för högskolans publikationer och start av 
högskoleövergripande förlagsverksamhet. DNR: 402-17 
Svante Kristensson föredrar ärendet. Svante har haft i uppdrag att utreda frågan om 
publikationer utgivna av Högskolan i Borås för att se om det går att hitta ett samlat  
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administrativt sätt att hantera dessa. Efter genomgång på rektors ledningsråd är nästa steg att 
ta upp ärendet i Biblioteksrådet för att inhämta synpunkter.  
 
Det är svårt att hitta en tydlig struktur till varför högskolan ger ut publikationer. Tydliga 
riktlinjer och strategier behövs. Det finns många olika serier och tidskrifter. Idag är det åtta 
aktiva och två vilande serier. Under utredningens gång avslutades flera serier efter att Svante 
talat med företrädarna. Tre aktiva tidskrifter finns också och dessa ges ut på Akademin för 
bibliotek, information, pedagogik och IT.  
 
Det är varierande vem som gör vad av det administrativa arbetet idag. Ibland är det 
administratörer ibland forskare, lärare eller forskarstudenter. En ny tydlighet vore att föredra. 
 
Förslaget i utredningen är att högskolan skapar ett förlag och att det skall vara elektroniskt, 
Borås University Electronic Press. Ett sådant förlag blir enklare, snabbare och billigare än ett 
traditionellt förlag. Med ett eget förlag ökar synbarheten för högskolan externt. Vidare 
föreslås att en förlagsredaktör anställs med placering inom biblioteket. Biblioteket har stor 
erfarenhet av upphovsrätt, copyright och open access. 
 
Finansiering kan ske inom högskolans ram. 
 
Frågan diskuteras och sedan uttalar sig rådet i frågan. 
 
Biblioteksrådet uttalar sig på följande sätt: Rådet ser ett stort behov av administrativ 
samordning och en tydligare inriktning av högskolans egna publikationer. Det långsiktiga 
målet är att upprätta ett förlag vilket kan ske efter djupare analyser. Anställs en 
förlagsredaktör centralt kan det bestämmas vad högskolan skall ge ut oberoende av tekniska 
administrativa kunskaper på akademierna. Rådet ser ett behov av att se över 
publiceringspolicyn. 
 
7. 
Mediefrågor 
Undertecknad går igenom vilka databaser som skall sägas upp inför 2018 och vilka nya 
databaser som skall påbörjas under 2018. I dagsläget ser mediebudgeten för 2017 ut att hållas 
enligt plan. 
Inför något kommande rådsmöte skall mediabudgeten redovisas fördelad på akademierna. 
 
8. 
Open science 
Svante föredrar ärendet. Open science handlar bland annat om att tillgängliggöra 
forskningsdata öppet. Under 2017 har bibliotekarier, jurister och arkivarier från högskolan 
utbildats i vad detta innebär. Det är en stark trend just nu. Idag är det så att om forskare får 
medel från ex forskningsfonden EU Horizon 2020 måste forskarna även kunna presentera 
datahanteringsplaner när det gäller forskningsdata. 
 
Lokalt finns en förankring mellan Högskolan Väst, Högskolan i Skövde och Högskolan i 
Borås. Bland annat har etiska frågor diskuterats. Dataformat har diskuterats; det måste vara 
säkra format. Små lärosäten kan inte bygga upp detta stöd på egen hand. Idén nu är att HB 
anställer en koordinator för forskningsdata och erbjuder tjänsten till HiS och HV mot  
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betalning. Det kommer inte vara någon delad tjänst utan anställningen sker inom HB men 
finansieras gemensamt. Koordinatorn skall anställas på en tillsvidaretjänst. 
  
Formulering av kravprofil för tjänsten pågår just nu. 
 
9. 
Rådets ledamöter under mandatperioden 2018-2020 
Perioden för ledamöter förutom studenterna går ut under 2017. Gången är den att respektive 
akademichef lämnar rekommendation på ledamöter till Svante som sedan meddelar Karin 
Cardell för beslut. 
 
10. 
Återkoppling från akademier och studentkår till Biblioteksrådet 
Ingen särskild återkoppling anmäles. 
 
11. 
Övriga frågor 
Ordförande behöver byta datum för nästa möte. Undertecknad skickar ut förfrågan om andra 
lämpliga datum som rådet får besvara. 
 
Svante meddelar att Boråsmodellen (när det gäller undervisning i informationssökning) ses 
över just nu. Varje akademi (utom A1) har två representanter, verksamhetsstöd har två 
representanter och studenterna har en representant. Bland annat diskuteras om det akademiska 
skrivandet skall inkluderas i modellen. Två möten har hållits hittills. Det har gjorts en SWOT-
analys och progressionen i kurserna diskuteras. 
 
Biblioteket tillsammans med BHS och Blekinge tekniska högskola är involverade i ett SIDA-
projekt som officiellt startar den 1 november och pågår i fem år. Projekt skall stödja och 
utveckla universitetsbiblioteket i Maputo i Mocambique. Svante har deltagit i en 
rekognosceringsresa för att titta på verksamheten på plats.  
 
 
Nästa möte blir den 28 nov. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Ordförande    Justeringsperson 
Jörgen Tholin   Hanna Gadd 
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