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1.  
Mötets öppnande 
Kim Bolton, ny ordförande öppnar mötet och en presentationsrunda genomförs. 
 
2. 
Utseende av justeringsperson  
Svante Kristensson utses att jämte ordförande justera protokollet. 
 
3.  
Föredragningslista  
Föredragningslistan godkännes i befintligt skick. En övrig fråga anmäles. 
 
4. 
Föregående protokoll 
En kommentar till punkt 5 föregående protokoll. Ordförande nämner att det diskuteras någon 
form av forum för etikfrågor gällande forskning på högskolan. Kunde det platsa i DAU (data 
access unit)? Svante meddelar att det finns en referensgrupp till DAU och att etikfrågor i så 
fall skulle kunna ingå i den gruppens arbete. 
 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 
5 
Nuläget angående avtalsfrågor Media och OA-fond 
Svante Kristensson och Martin Borg är föredragande. I flera av de avtal som Kungliga 
biblioteket genom BIBSAM, förhandlar fram för universiteten och högskolorna i Sverige 
bakar man ihop prenumerationsavgifter och publiceringsavgifter. Syftet är att öka andelen 
öppet tillgängliga artiklar skrivna av forskare vid svenska lärosäten. Det gör att avtalen  
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fördyras för bibliotekens del men blir till gagn för forskarna och akademierna som avlastas 
administrationen av publiceringsavgifter. Svante menar att det då blir tydligare om vi talar om 
en publicerings- och mediebudget istället för enbart mediebudget i kommunikation med 
högskolans ledning.  
 
Svenska lärosäten har varit avtalslösa med Elsevier sedan 1 juli 2018. Nu ser det ut som om 
ett avtal skall kunna tecknas till 1 januari 2020 där både läs- och publiceringsrättigheter ingår. 
Dessa avtal går numer under namnet transformativa avtal. Det står för en transformation från 
att betala rena prenumerationsavgifter till att istället enbart betala för publiceringsavgifter. 
Under en övergångstid betalar man för båda, vilket gör att avtalen blir betydligt dyrare än förr.  
 
Biblioteket har idag flera transformativa avtal med bland andra Springer Nature, Taylor & 
Francis, IOP science. Dessutom har biblioteket ett helt nytt avtal med SpringerNature Fully 
Open som enbart innehåller tidskrifter med helt öppna artiklar, häri ingår bland annat BMC. 
 
Några andra transformativa avtal som också håller på att förhandlas fram av BIBSAM just nu 
är med förlagen Wiley och SAGE. 
 
Biblioteket hade en OA-fond tidigare med pengar som fanns över för det som var avsatt för 
Elsevier. Här kunde forskare söka medel för publicering i rena OA-tidskrifter eller för bidrag i 
OA-böcker. Ett 30-tal önskemål inkom och totalt betalades 240 tkr ut. Fonden var temporär 
och finns inte längre kvar.  
 
6. 
Rapport angående audit av fjärrlåneprocesser 
Svante redogör för frågan och berättar att granskningar eller audits har gjorts tidigare av andra 
delar av verksamhetsstödet (VS). Det är en del av kvalitetsarbetet på VS. Nu är det aktuellt 
för biblioteket att utföra en sådan. För att en audit skall bli bra måste det vara en tydligt 
avgränsad del av verksamheten. Därför valdes det att titta på fjärrlån och den delen som 
handlar om när biblioteket beställer in böcker/artiklar från andra lärosäten till högskolans 
personal och studenter. 
 
En bedömargrupp tillsattes med representanter från andra lärosäten, representant från en av 
akademierna, en representant från Verksamhetsstöd och slutligen en studentrepresentant.  
Processen ser ut enligt följande. Biblioteket tar fram och skriver en självvärdering som 
bedömargruppen tar del av i god tid före de gör ett platsbesök. För två veckor sedan gjordes 
platsbesöket som pågick under en heldag. De träffade då bibliotekets fjärrlånepersonal och 
bibliotekschef. Gruppen fick också möjlighet att göra flygande besök/utfrågningar. Nu skriver 
de på en rapport som skall presenteras under vecka 44.  
 
Parallellt tittar biblioteket just nu på vad som kan vara aktuell för nästa audit.  
 
En ledamot i rådet undrar om det är möjligt att göra beställningar av fjärrlån direkt från Libris. 
 
Karin Cardell förtydligar att en årlig uppföljning görs efter ett år av VS utifrån den rapport 
som bedömargruppen lämnat in. 
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7. 
Översyn av bibliotekets kommunikationskanaler och webbplats 
Svante är föredragande. Bibliotekets kommunikationsteam har sett över bibliotekets 
webbplats under våren och sommaren. Strukturen behövde ses över bland annat. Dessutom 
har kommunikationskanalerna i stort setts över. I våras fanns två bloggar, en allmän och en 
för forskarfrågor. Båda läggs på is och information som tidigare skulle hamnat i bloggarna 
förs nu delvis över till nyhetspuffar.  
 
En viktig sak i översynen har varit var puffarna skall ligga på webbplatsen. Öppettider är 
viktigt, så de får en framträdande plats. Ingångar har arbetats om och namn förkortats. Även 
de sociala mediekanalerna har granskats. Facebook är inte lika populärt att använda längre, 
det är färre läsare på den kanalan. Samma sak är det med Twitter. Instagram däremot används 
mer. Twitterkontot har lagts på vänt, Facebook kommer att användas i mindre utsträckning av 
biblioteket medan Instagram fotsatt kommer att användas. 
 
Kommentar av ledamot: Viktigt arbete som bör vara pågående. Som anställd vilken ingång 
har jag? Det finns i dagsläget inga uppdelade ingångar för studenter och anställda på 
bibliotekets webb.  
 
8.  
Biblioteket i förhållande till högskolans mål - hur kan biblioteket hjälpa högskolan att 
nå fram till målen?  
Svante som föredrar frågan berättar att denna punkt går tillbaka till mötet i februari när rektor 
deltog på mötet. Efter mötet talades det om hur viktigt biblioteksrådet är. Rektor förde fram 
starka önskemål om att en mer strategisk diskussion fördes i rådet. Vilket det inte alltid gjorts. 
Förr kunde ledamöter sitta som representanter i rådet mer för att de tyckte om bibliotek utan 
att egentligen ha ingångar till verksamheten. Nu är ledamöter representerade mer utifrån att 
man har en roll på akademin. Tanken är att vi vid något möte skall diskutera frågan hur 
biblioteket kan hjälpa högskolan att nå sina mål i mindre grupper. På dagens möte är vi för få 
för att det skall kännas meningsfullt. 
 
Just nu håller högskolans mål och visioner på att ses över och det skall tas fram en ny 
utbildnings- och forskningsstrategi. Det arbetet kommer att pågå fram till 2021. 
 
Rådet skulle kunna diskutera biblioteket mer i allmänna strategiska ordalag. Samtidigt är det 
så att oavsett vilka mål högskolan har skall det alltid vara hög kvalitet på forskning och i 
utbildning. Publiceringsstrategi skulle exempelvis kunna vara något att diskutera genom att 
bryta ner det till mindre områden. 
 
Biblioteket har själv definierat sitt uppdrag, eftersom det i högskolelagen är tunt skrivet om 
bibliotekets uppgift. Bibliotekschef och medarbetargruppen har gemensamt arbetat fram 
uppdraget. Titta på webben. Fem områden tas upp. Dessa frågor skulle kunna diskuteras i 
mindre bitar. Exempelvis, forskningsdata och öppen vetenskap. 
 
Biblioteket har idag 1700-2000 besök per dag de flesta besökarna består av studenter. 
Forskare är inte lika frekventa fysiska besökare men använder bibliotekets elektroniska 
resurser desto mer.  
 
Till nästa möte väljer Svante ut något vi kan diskutera. 

https://www.hb.se/Biblioteket/Om-biblioteket/Om-verksamheten/Bibliotekets-uppdrag/
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9. 
Återkoppling från akademier och studentkår 
Ledamot från A3 vill hålla fram att det var en bra presentation från en nyanställd på 
biblioteket (Åsa Jonsén) angående språkstöd.  
 
Ordföranden medger att det är svårt att få ut information från rådet och svårt att få med 
information in till rådet men framhåller vikten av att ledamöterna hittar forum där detta ändå 
kan ske. Det är en utmaning. 
 
10. 
Övriga frågor 
Karin Cardell berättar att eftersom Svante går i pension nästa år till sommaren så har arbetet 
med att rekrytera ny bibliotekschef inletts. Möte har hållits med medarbetarna inom 
biblioteket. Anställningsunderlaget skall börja tas fram i november, december. Förutom Karin 
så kommer även Kim Bolton att hålla i arbete. Rådet kommer att hållas informerat under 
arbetets gång. 
 
 
Nästa möte är den 11 december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Martin Borg 
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