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Frånvarande ledamöter:  
Glenn Fihn, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
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1.  
Mötets öppnande 
Karin Cardell går in som ordförande under perioden tills ny prorektor är utsedd. 
 
2. 
Utseende av justeringsperson  
Lise-Lotte Jonasson utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan godkännes i befintligt skick. 
 
4. 
Föregående protokoll 
Svante kommenterar punkt 4. Översyn av Boråsmodellen. Inför 2019 kommer det att anställas 
ytterligare en språkpedagog. Rekrytering kommer att ske våren 2019 efter samråd med A2, 
som också avser att förstärka språkstödet, med en mer ämnesmässig inriktning. Det förs 
diskussioner om huruvida språkpedagogerna organisatoriskt skulle kunna tillhöra biblioteket. 
Modellen skall förankras, så en remissrunda av handlingen kan nu göras.  
 
Protokollet lägges till handlingarna. 
  



Högskolan i Borås               PROTOKOLL BR 2018/4 
Biblioteksrådet    Sammanträdesdag   

2018-12-12 
 
 
5 
Högskolans arbete med forskningsdata, information om Data Access Unit (DAU) 
Rolf Hasslöw, koordinator för forskningsdata, är föredragande. Rolf presenterar sig och 
beskriver bakgrunden till arbetet med forskningsdata och varför det är så viktigt. Rolf delar 
sin tjänst mellan HB, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. 
 
EU, Sveriges regering och Vetenskapsrådet vill att lärosätena skall arbeta strukturerat med 
forskningsdata och att den skall göras öppen tillgänglig när det är möjligt. Öppen data, 
betyder inte att man lägger upp data så att vem som helst kan ladda ner den. Det kommer att 
finnas olika nivåer för tillgänglighet. 
 
Det skiljer sig mycket åt inom olika ämnesdiscipliner, samhällsvetenskap, partikelfysik, 
meteorologi, klimatforskning har vana att dela med sig. Medicin och vissa teknikområden är 
mer skeptiska. Återanvändning av data sparar tid och resurser. Även användare utanför 
forskarsamhället får tillgång till forskningsdata vilket kan leda till nya upptäckter och 
innovationer. 
 
Högskolan i Borås har byggt upp stödverksamhet för forskare och forskningsdata. Det kallas 
DAU (Data Access Unit) och innefattar olika delar av verksamhetsstöd, såsom: 
Arkivarie, bibliotekarie, forskningsrådgivare, IT och jurist. Detta är det stöd man kan vänta 
sig:  
Arkiv – lagringsaspekter, arkivlag. 
Biblioteket – hur man kan arbeta med de olika datahanteringsplanerna, diskutera det 
disciplinspecifika. 
Forskningsrådgivare – troligen den första kontakten. 
IT – frågor kring lagring, plats och format. 
Jurist – avtalsfrågor. 
 
SND (Svensk nationell datatjänst) spelar en viktig roll som en nationell nod för det europeiska 
samarbetet. SND är ett konsortium som har sina lokaler i Göteborg. 
 
Mycket arbete ligger på forskarna men det går att få stöd av DAU. Flera aktiviteter planeras 
att genomföras och några har redan påbörjats. Bland annat moment om forskningsdata i olika 
kurser, gemensam info- och kommunikationsplattform, nätverksträffar för lärosätena, 
forskarträffar, workshops, pilotprojekt med SND är på gång, forskarhandledarkurs som är 
gemensam för lärosätena, informationssidor på webben. Rolf arbetar på ett förslag till en 
policy.  
 
Ett tips till forskare är att kontakta DAU direkt när det utgått ett forskningsanslag.  
 
Viktigt att biblioteksrådet följer arbetet.  
 
6. 
Avtalsfrågor Media  
Martin Borg föredragande och berättar med hjälp av Hanna Gadd hur läget är med de stora 
avtalen som Bibsam förhandlar fram inför 2019. Nytt avtal med Springer är klart och det blir  
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en prisökning på 9 % eftersom delar av förra avtalet betalades av Kungl. Biblioteket och 
Vetenskapsrådet. Nytt är att nu även förhandlats fram ett avtal för de rena open access 
tidskrifterna som skall ge gratis publicering upp till ett förbestämt antal. Ännu inget avtal med 
Elsevier, ett möte är inplanerat den 18 december men kommer troligen mest handla om att 
man är överens om att fortsätta förhandla. 
 
7. 
OA-fond  
Svante redogör för den publiceringsfond som biblioteket inrättat. Rektor beslöt att pengar som 
var avsedda för Elsevier kunde få användas till en fond där högskolans forskare kunde söka 
pengar för att ha råd att publicera sig open access. Vissa kvalitetskrav ställdes och biblioteket 
granskar ansökan och godkänner eller avslår medel. Fram till den 11 december hade totalt 
sjutton ansökningar inkommit och sju beviljats. Det gäller både artiklar och bokkapitel. A2 
står för sex av de beviljade och A3 för den sjunde. Hittills har totalt 100 tkr använts. 
Resterande pengar förs över till nästa år. Om Elsevier-avtalet dröjer även för 2019 kan 
eventuellt mer pengar föras över till fonden. 
 
8. 
Bibliotekets organisationsjustering  
Svante föredrar. En uppföljning från senaste mötet. Nu finns ett slutgiltigt förslag, som har 
MBL-förhandlats. Funktionsansvariga försvinner och en biträdande bibliotekschef inrättas. 
21/12 är sista ansökningsdag för tjänsten som biträdande bibliotekschef. Biblioteket kommer 
att bestå av tre team: Kundservice & Media, System & infrastruktur, Undervisning & 
forskarstöd. IT är ett något mindre team än de andra två och kommer att arbeta iterativt. 
Något som skall införas i alla team efter hand. Den biträdande chefen skall arbeta 40 % i 
något av teamen, beroende på kompetens. Kommunikationsgruppen kommer att bestå och för 
att bevaka informationspunktsarbete inrättas ett forum för infopunktsarbete där alla som har 
pass ingår. 
 
9. 
Bibliotekets öppettider 2019 
Förslaget med öppettider för 2019 var utskickat i förväg och rådet stödjer förslaget. 
 
10. 
Återkoppling från akademier och studentkår  
Från A2 är man glada och positiva till att man fått bidrag för oa-publicering från bibliotekets 
publiceringsfond. 
 
A3 vill återigen framföra hur viktigt det är att högskolan finansierar utgivningen av de 
tidskrifter som idag akademin får bära själv. En översyn av publiceringspolicyn skulle 
behövas anser de. 
 
Hur kommer forskningsdata kopplas ihop med studentarbeten?  
Studenter omfattas inte av forskningsdatakraven.  
 
På Högskolan Väst pågår arbete om att funktionen Språk och text eventuellt skall tillhöra 
biblioteket organisatoriskt.  
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11. 
Rådets mötestider 2019 
Förslag på dagar för möten 2019: 
Onsdag 20 februari  
Tisdag 21 maj 
Torsdag 17 oktober samt  
Onsdag 11 december.  
Tiden som gäller är 10.00–12.30. Förslaget godtas av rådet. 
 
12. 
Övriga frågor 
Ordförande avslutar mötet och tackar alla för engagerat arbete. 
 
 
Nästa möte: 20 februari. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Ordförande    Justeringsperson 
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