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Närvarande ledamöter: 
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Svante Kristensson, bibliotekschef, sekreterare 
Lise-Lotte Jonasson, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
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Frånvarande ledamöter: Glenn Fihn, Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 Ilona Sárvári Horváth, Akademin för textil, teknik och ekonomi 

 Alen Doracic, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Hanna Gadd, extern ledamot (Högskolan Väst) 
Martin Borg, adjungerad sekreterare 
 

 
1.  
Mötets öppnande 
Ordförande hälsar välkommen 
 
2. 
Utseende av justeringsperson  
Linnea Elg utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan godkänns efter att punkterna 7 och 8 bytt plats. 
 
4. 
Föregående protokoll 
Punkterna forskningsdata, avtalsfrågor Media, OA-fond och bibliotekets 
organisationsjustering från föregående protokoll följs upp genom egna punkter på dagens 
dagordning. 
 
5. 
Biblioteksrådet roll 
Rektor Mats Tinnsten besöker rådet för en diskussion om ledningens syn på biblioteksrådets 
roll. Inledningsvis ställdes frågorna Varför har vi ett biblioteksråd? Vad händer om vi tar bort 
rådet?  
Rådets ledamöter anser att rådet är viktigt, men att det kan vara svårt att hitta rätt forum att 
föra vidare informationen från rådet till akademierna. Dialogen med akademiledningen är av 
största vikt och biblioteksrådet är en viktig kanal. Det är centralt för en högskola att ha en bra 
biblioteksverksamhet och extra viktigt vid en högskola med bibliotekarieutbildning. En fördel 
med rådet är att information kan gå ut direkt från ledamöter till examinatorer och handledare  
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om exempelvis metod- och ämnesdatabaser. Man får som ledamot vara delaktig i vad som 
händer. Som studentrepresentant och samtidigt bibliotekariestudent får man insyn i 
bibliotekets mindre kända sidor, exempelvis kring hur beslut om medieinköp fattas och hur 
man kan skapa delaktighet kring en process om vissa resurser saknas eller är överflödiga.  
 
Rektor poängterar vikten av att biblioteket verkar verksamhetsnära och behovsprövat oavsett 
den organisatoriska tillhörigheten. För högskolans del ingår exempelvis biblioteket i enheten 
Verksamhetsstöd. En styrka i vårt fall är att förvaltningschefen finns med i rådet som en länk 
mellan Verksamhetsstöd, akademier och ledning. Biblioteksrådets uppdrag och upplägg 
diskuterades som en modell för andra högskoleråd, exempelvis ett IT-råd. Viktigt att vara 
tydlig med vem ett råd ger råd till och vem som fattar beslutet när råden har getts?   
 
I diskussionen framkom att responsen från akademin för hur biblioteket utför sitt uppdrag 
kunde vara större, men rådets uppfattning är att det faktum att responsen inte är större ska 
tolkas som att biblioteket har hög kvalitet i sin verksamhet. Biblioteket är att betrakta som en 
plats för lärande som därmed platsar i högskolans mål om studentens lärande i centrum.  
 
Det finns önskemål om mer strategiska diskussioner om bibliotekets roll kontra högskolans 
mål och det finns en förväntan från ledningen om denna typ av strategiska diskussioner.   
 
Avslutningsvis konstaterades att det är en stor fördel att studenter finns med som ledamöter i 
rådet. Det är en önskan att också ha med en doktorandrepresentant, vilket kan vara lättare att 
lösa nu när kåren har en speciell doktorandsektion. 
 
6. 
Plan S – vad är det och hur berörs Högskolan i Borås? 
Svante Kristensson berättade om det pågående internationella arbetet med Plan S som har som 
mål att påskynda övergången från prenumerationsbaserad till öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer. Senast den 1 januari 2020 bör, enligt Plan S, alla vetenskapliga publikationer 
som redovisar resultat från forskning finansierad av statliga forskningsfinansiärer vara öppet 
tillgängliga. 
På vilket sätt kan detta beröra forskare på högskolan? Rådet anser att högskolan behöver stöd 
i att följa utvecklingen och behöver formulera en aktivitetsplan för hur vi ska agera. Rådet 
anser att det finns ett stort behov av att kommunicera frågan inom akademierna. Svårigheterna 
är att vi i dagsläget inte riktigt vet vad som är ramverket som vi måste förhålla oss till. Under 
våren väntas en ny upplaga av Plan S och att KB presenterar fem utredningar som kan ligga 
till grund för fortsatt utveckling i frågan. Biblioteksrådet bör hållas uppdaterat under första 
halvåret 2019.  
 
7. 
Nuläget angående avtalsfrågor Media och OA-fond 
Svante Kristensson informerade kort om ett antal nya transformativa avtal som tecknats 
mellan BIBSAM och förlag. Dessa avtal innefattar både läs- och publiceringsrättigheter. Det 
som tidigare betalats enbart för läsning av låsta tidskrifter inkluderar nu också öppet 
tillgänglig publicering. Kostnaderna för avtalen baseras på de tidigare kostnaderna för läsning 
samt de publiceringskostnader som tidigare betalats till förlagen. Genom avtalen skapas större 
möjligheter till kontroll över kostnaderna. 
 
Ännu finns ingen lösning angående förhandlingarna med Elsevier och högskolan har sedan 
den 1 juli 2018 inte tillgång till nya publikationer från detta förlag. De budgeterade medel 
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som avsatts för att bekosta ett nytt avtal reserveras under tiden i högskolans OA-fond och 
bekostar författaravgifter för de forskare som vill publicera sig öppet. Under 2019 har hittills 
publiceringen av två artiklar bekostats via medel ur fonden, och under 2018 bekostades 15 
publikationer. Det finns ännu möjlighet att bekosta fler publiceringar med medel ur fonden. 
 
8. Projekt gällande forskningsdata 
Svante Kristensson informerade om att Högskolan i Borås under våren kommer att ingå i en 
dataflödespilot tillsammans med Svensk Nationell Datatjänst. Syftet med piloten är att få en 
grund för federerad lagring av forskningsdata, att SND ska få en iterativ feedback under 
piloten för att förbättra flödet, samla in krav för framtida utveckling inom SND-nätverket och 
att skapa rutiner för interaktionen mellan DAU och forskaren respektive DAU och SND. 
Piloten startar i mars och beräknas vara avslutad under senvåren. 
 
9. Nuläget angående bibliotekets organisationsjustering 
Just nu pågår arbetet med rekrytering av biträdande bibliotekschef och parallellt arbetar 
medarbetargruppen med att, genom inläsning av boken Att skapa effektiva team av Susan 
Wheelan, utveckla insikt i området teamutveckling och arbete i team. 
 
 10. 
Återkoppling från akademier och studentkår till Biblioteksrådet 
Arbetet på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd präglas av förändringar på chefsnivå. 
Akademichef övergår till rollen som rektor för polisutbildningen varför det nu finns en stf 
akademichef. Ett antal pensionsavgångar präglar också akademins arbete just nu. 
  
Arbetet inom den tredje akademins lärarutbildning har länge präglats av arbetet med 
självvärderingarna som ligger till grund för granskning av utbildningarna, men även här 
märks att det skett förändringar inom chefsroller och att det då uppstår vacuum i glappet 
mellan tillträdande och avlämnande.   
 
Studentkåren har inget att tillägga i frågan. 
 
9. 
Övriga frågor 
Diskussion om svårigheter med att ge före detta studenter tillgång till databaser och låsta 
tidskrifter. De avtal som BIBSAM tecknar med förlag innefattar bara nuvarande studenter och 
medarbetare och det är förenat med stora svårigheter att ge andra grupper tillgång till 
informationsresurserna. 
 
10. 
Mötet avslutas 
Vid protokollet 
 
Svante Kristensson 
 
Justeras: 
 
 
    
Ordförande    Justeringsperson 
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