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1.  
Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och meddelar att detta blir hans sista möte med rådet eftersom han 
skall vara tjänstledig när nästa möte hålls och därefter sagt upp sig från högskolan från 
årsskiftet. 
 
2. 
Utseende av justeringsperson  
Catrine Brödje utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan godkännes i sitt befintliga skick. 
 
4. 
Föregående protokoll 
Svante kommenterar punkt 6 angående” Översyn av Boråsmodellen”. Någon remissomgång 
har ännu inte inletts. Först skall beslut tas om en andra språkpedagog blir verklighet eller inte. 
 
Ordförande vill veta om något hänt när det gäller möjligheten till digitalisering av studenters 
uppsatser från punkt 5 ”Införande av GDPR”. Svante meddelar att högskolan har efterfrågat 
ett förtydligande från departementet. Ett avtal med författaren krävs i strikt mening för att få 
fortsätta arbetet. 
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5 
Avtalsfrågor media 
Punkten är tredelad och Signe Wulund, bibliotekarie, är inbjuden att prata om den första 
delen: 

Elsevier-avtalet och dess konsekvenser för Högskolan i Borås.  

Signe redogör för varför avtalet med Elsevier sagts upp. 
Från 1 juli 2018 finns inget nytt avtal med Elsevier efter uppsägning av Bibsam, 
förhandlingsparten på Kungl biblioteket. [se Biblioteksrådets protokoll 2018-05-18]. 
Uppsägningen gäller tidskrifterna och berör inte Elseviers databaser, såsom ex. Scopus. Vi 
kommer fortfarande åt artiklar från Elsevier (ScienceDirect) som är publicerade före den 1 juli 
2018. Artiklar publicerade efter det datumet kommer vi inte åt, såvida de inte är publicerad 
öppet tillgängligt (open access). 
 
Det finns olika alternativ att komma åt artiklar publicerade från och med 1 juli 2018. Det går 
att beställa fjärrlån från biblioteket, tyvärr är detta ett dyrt alternativ för biblioteket. Forskare 
kan fråga författare av artiklar att få en kopia skickad via e-post. Detta är något som Elsevier 
tillåter och är inskrivet i avtalet med författaren. Det kallas för scholarly sharing.  
 
För studenter är rådet att försöka hitta en alternativ artikel i första hand. 
 
En uppmaning till forskare på högskolan är att alltid försöka publicera sig öppet. Det finns två 
varianter av öppet tillgängliggörande som brukar betecknas som guld respektive grönt. Guld 
innebär att artikeln blir öppet tillgänglig direkt vid publicering. Grön innebär att artikeln kan 
parallellpubliceras i repositorier (typ DiVA) oftast med embargo och sällan versionen som 
införts i tidskriften.  
 
I så kallat rena öppna tidskrifter är alla artiklar öppet tillgängliga. Hybridtidskrifter är 
tidskrifter med vissa artiklar öppna och andra artiklar låsta bakom prenumeration. Vid 
publicering öppet tillgänglig betalar författaren en APC-kostnad (Article Processing Charge). 
Dessa är oftast dyrare i hybridtidskrifter än i rena OA-tidskrifter. 
 

OA-komponenter i nuvarande och kommande avtal.  
Martin Borg redogör för vilka komponenter av OA eller öppen tillgänglighet som finns i 
nuvarande och kommande avtal. Springer-avtalet håller på att förhandlas om. Avtalet med 
Taylor & Francis innehåller möjligheten att publicera öppet tillgängligt utan kostnad för 
författare som är affilierade med Högskolan i Borås. Flera avtal har förhandlats fram med 
komponenter som innebär rabatter på APC kostnaden. 
 

Inrättande av OA-fond.  
Svante Kristensson berättar att pengarna som skulle gått till kostnaderna för Elsevier kommer 
att användas för att inrätta en OA-fond på högskolan som biblioteket skall administrera. 
Författare vid högskolan skall kunna ansöka om att få hela eller delar av kostnaden för APC 
betald. Totalt finns de 200 tkr i fonden som är en engångsfond. Vissa kriterier skall uppfyllas 
för att kunna få pengar.  
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 Artikeln måste publiceras i s.k. rena open access-tidskrifter 
 Artikeln måste ha korresponderande författare med tillhörighet 

Högskolan i Borås 
 Tidskriften ska uppnå vissa förutbestämda kvalitetskrav 
 Artikeln ska vara antagen för publicering 

Pieta Eklund kommer att vara handläggare av fonden. Även kapitel i OA-publicerade 
antologier kan ges stöd. Författaren kan få max 30 000 kr. Särskilda konton är inrättade för 
dessa medel. Medel i fonden kan föras över från detta budgetår till nästa budgetår. 
 
6. 
Bibliotekets organisationsjustering 
Svante redogör för att organisationen vid biblioteket skall justeras. Skälen till justeringen är 
att vid senaste medarbetarenkäten blev det lågt utfall på mål och uppdrag. Uppdraget var svårt 
att greppa och gav låga poäng. Därför blev Mål och uppdrag ett prioriterat område under 
2017/2018. Idag har biblioteket fyra funktioner med funktionsansvariga. Rollen som 
funktionsansvarig har varit diskuterad och debatterad angående vad som ingår i rollen och 
vilka befogenheter rollen har. Dagens organisation är från 2008. Mycket har hänt sedan dess 
bland annat har forskarstöd kommit till. 
 
Arbetssättet har varit långsamt och långsiktigt och påbörjades sommaren 2017. Bland annat 
har gäster bjudits in både från högskolan internt och från andra bibliotek. Arbetet har varit 
kreativt där alla medarbetare deltagit. Bland annat skulle medarbetare sätta ihop sin egen 
favoritorganisation på ett mycket praktiskt sätt. Bibliotekets huvudprocesser har identifierats. 
Case-metodik har använts. Det har varit ett mycket laborativt arbete. 10-12 olika temadagar 
har använts för att arbeta med frågan, varav många under sommaren. 
 
Ett förslag är framtaget, det har riskanalyserats ihop med huvudskyddsombud.  
Det innebär bland annat att funktionsansvariga upphör, en biträdande bibliotekschef tillsätts 
på 60 %. Grupperingarna blir större och färre med 10-12 medarbetare i varje.  
Kundservice och Media,  
Undervisning och forskning,  
System och infrastruktur (med inte så många medarbetare),  
Kommunikationsteamet behålls från den gamla organisationen. Forum för informations-
punktsarbetet inrättas för att alla som arbetar i infopunkten skall kunna träffas regelbundet och 
utveckla arbetet. 
 
Positiva erfarenheter: Delaktighet och förståelse, alla har deltagit. Det har varit roligt och gett 
insikt om komplexiteten i organisationer. Dessutom är nog alla medvetna om att det aldrig blir 
en 100 % perfekt organisation, någonsin. 
 
När protokollet från skyddsombudet blir klart kommer förhandlingar med facket att 
genomföras. Tjänsten som biträdande bibliotekschef kommer att utlysas externt, eftersom det 
är en fast tillsvidaretjänst. När den tjänsten är tillsatt kommer den nya organisationen att 
starta. 
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7. 
Återkoppling från akademier och studentkår till Biblioteksrådet 
Alen, sektionen för Bibliotek- och informationsvetenskap, lyfter frågan om högskolans 
förlagsverksamhet och publiceringspolicy. Hur skall utgivandet av tidskrifter kunna 
finansieras? Tidskrifterna som sektionen ger ut är både nationellt och internationellt 
intressanta. Hur skrivs sådan verksamhet in i HBs publiceringspolicy? Går det att lösa det 
ekonomiska ansvaret? För sektionen är detta en stor fråga.  
 
I dagsläget är det enbart denna sektion som har egna tidskrifter. Vilket också är ett problem 
inte minst när det gäller förståelse för frågan från de andra akademierna. Egen utgivning och 
egen förlagsverksamhet skulle kunna vara värdefullt inför en universitetsansökan.  
 
Svante har tidigare lämnat förslag på ett Borås University Press. Rektor tittar på om det skulle 
kunna gå att få extern finansiering för en sådan verksamhet.  
 
8. 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäles. 
 
 
Mötet avslutas. 
 
 
Nästa möte är onsdagen 12 december. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Ordförande    Justeringsperson 
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