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PROTOKOLL 

BIOLOGIBIBLIOTEKETS 

STYRGRUPP 

Biologiska institutionen 

Datum 2020-10-19 

Protokoll Biologibibliotekets styrgrupp 

Närvaro 

Närvarande ledmöter 

Jan-Åke Nilsson ordförande, Jep Agrell lärare, Magne Friberg 

lärare, Pål Axel Olsson lärare, Lars Råberg lärare, Johan 

Kjellberg Jensen doktorand, Valdemar Öhström studerande 

representant, Frida Rosengren bibliotekarie, Anja Ödman 

bibliotekarie, Kristina Holmin Verdozzi fakultetsbibliotekarie 

Frånvarande ledamöter 

Torbjörn Säll lärare 

§ 1 Justeringsperson 

 Som protokollsjusterare utsågs Johan Kjellberg Jensen. 

§ 2 Föregående mötesprotokoll från den 11/2 2020 (nr 
40) 

Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 3. Ekonomi 

• (1) Biologibiblioteket har för närvarande prenumerationer på 

tidskrifterna Nature och Science i tryck. Biologibibliotekets 

prenumerationer har sagts upp inför 2021, men bör 

Naturvetenskapliga fakulteten ha åtminstone ett gemensamt 

exemplar av dessa tidskrifter i tryck? Styrgruppen ser inget 

värde i att ha kvar trycket då det finns 

universitetsgemensamma prenumerationerna på de 

elektroniska versionerna. (2)Det har kommit ett inköpsförslag 

från Niklas Wahlberg på en fjärilsbokserie för en total 
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kostnad om ca 20 tkr. Styrgruppen kan inte se att serien är av 

allmänt intresse, speciellt då den inte behandlar europeiska 

arter, och anser att det rör sig om projektlitteratur. 

Styrgruppen beslutar att biblioteket köper in delar av serien 

enligt Niklas prioriteringslista för de pengar som finns kvar i 

årets budget för ackvisition av tryckta böcker. 

• Frida Rosengren redogjorde för 2020 års preliminära bokslut 

[Bil.1]. Posterna för ackvisition av tidskrifter i tryck och 

elektronisk form kommer enligt det preliminära bokslutet att 

överskridas med totalt 51 tkr på grund av ökande 

prenumerationspriser, medan kostnaden för fjärrlån beräknas 

bli 15 tkr lägre än budgeterat då fakulteten tagit över 

kostnaderna för fjärrlån inom Sverige. Posten för drift skulle 

enligt det preliminära bokslutet överskridas med 20 tkr, men 

då den del av kostnaden för den nya biblioteksdisken som 

hamnar på år 2020 blivit mindre än beräknat kommer 

budgeten för drift att hållas. 

• Frida Rosengren redogjorde för budgetförslaget inför 2021 

[Bil.2]. Lönekostnaderna för bibliotekets personal tas 

sannolikt nästa år över av Naturvetenskapliga fakulteten. 

Vidare kommer sannolikt kostnader och intäkter för fjärrlån 

samt delar av kostnaden för drift nästa år tas över av 

Naturvetenskapliga fakulteten. Löneposten som tidigare hette 

"Ekonomiadministratör (CT)" har döpts om till 

”Studentvakt” då pengarna i praktiken används för att 

anställa en student på timmar som sitter i lånedisken vid 

behov. Posten för ackvisition av tryckta böcker ökas med 10 

tkr eftersom inköp av GU-böcker och "bokinköp istället för 

fjärrlån" lagts till. Posten för ackvisition av tryckta tidskrifter 

minskas med 70 tkr då prenumerationerna på Nature och 

Science sagts upp. Posten för ackvisition av elektroniska 

tidskrifter ökas med 80 tkr för att kompensera för de stadigt 

ökande prenumerationspriserna. En del av bibliotekets 

singelprenumerationer har en hög ”cost per use” (CPU). 

Biblioteket får i uppdrag att inför förnyelserna 2022 kontakta 

de forskare som är målgruppen för dessa tidskrifter och 

tillsammans med dem ta ett beslut om prenumerationen ska 
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förnyas eller ej. Prenumerationen på Sydsvenskan är enligt 

styrgruppen trevlig men inte nödvändig och kan sägas upp. 

Styrgruppen överlåter detta beslut till biblioteket. Beslut om 

budget för 2021 tas av styrgruppen per capsulam och finns i 

ett separat protokoll. 

§ 4 Uppdatering/förnyelse av Biologibibliotekets 

tidskriftslistor 

Biologibiblioteket har två egna tidskriftslistor för tryckta 

respektive elektroniska tidskrifter som idag ligger på externa 

webbplatser. Det går åt mycket tid för att hålla dessa 

uppdaterade och resurserna som listas går även att hitta genom 

de universitetsgemensamma sökverktygen ePublications och 

Lubito. Inför övergången till Drupal 8 och i och med det nya 

tillgänglighetsdirektivet så måste biblioteket antingen skapa en 

egen databas för tidskriftslistorna eller lägga in dem som html-

sidor i Drupal 8. Detta kommer att innebära mycket arbete och 

blir kostsamt. Styrgruppen är öppna både för alternativet att ta 

bort listorna och för alternativet att ha kvar dem. Frida får i 

uppdrag att ta upp frågan på fakultetsnivå för att diskutera en 

gemensam lösning då samtliga bibliotek vid Naturvetenskapliga 

fakulteten har egna tidskriftslistor och står inför samma problem. 

§ 5 Information från Biologibiblioteket (Frida 
Rosengren) 

• Översikt över vad Biologibiblioteket har arbetat med under 

året. Biblioteket har, utöver den ordinarie verksamheten, 

bland annat utvecklat stöd och information kring 

datahantering, utfört bibliometriska analyser för institutionen, 

köpt in en ny biblioteksdisk, köpt in nya publika datorer, 

öppnat en självbetjäningskiosk för utlån, gått över till 

utskriftssystemet Papercut, arbetat med hemsidan (ny version 

i samband med övergång till Drupal 8), arbetat med e-

mediestatistik (statistikprojekt med LTH avslutat, rapport 

kommer inom kort), arbetat med underhåll av 

boksamlingarna (upprensning i magasinet) samt varit 

inblandade i den pågående Biblioteksutredningen och 
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omorganiseringen av SciLib. Biblioteket har även genomfört 

anpassningar med anledning av COVID-19, bl.a. utveckling 

av digitala lärobjekt (canvasmoduler, övningar, 

föreläsningar) samt anpassning av biblioteket 

(skyddsskärmar, handsprit, skyltning, datorutrustning). 

• Biologibiblioteket har börjat prenumerera på en ny databas: 

Birds of the World till en kostnad på ca 15 tkr/år. Databasen 

innehåller bland annat artbeskrivningar, utbredningskartor 

och rapporterade fynd. Prenumerationen påbörjades då flera 

forskare efterfrågat resursen. Om användningen är god tar 

fakulteten över kostnaden för databasen efter fyra år. 

§ 6 Information från biblioteksverksamheten på 
fakultets- och universitetsnivå (Kristina Holmin 
Verdozzi och Jan-Åke Nilsson) 

• Biblioteksutredningen blev klar i somras och en arbetsgrupp 

tillsattes för att titta på hur förslagen i utredningen kan 

implementeras. Ett förslag till beslut om omorganisation har 

tagits fram (inklusive en konsekvensanalys) och förslaget tas 

upp för beslut i fakultetsstyrelsen den 4 november. 

Konsekvensen av förslaget blir att bibliotekspersonalen på 

alla Fakultetens biblioteksenheter blir personalförtecknade 

direkt under Fakulteten och inte som tidigare vid respektive 

Institution. En tjänst som bibliotekschef kommer att 

utannonseras och innehavaren av denna tjänst blir chef över 

bibliotekspersonalen. 

• Universitetsbiblioteket har fått en ny överbibliotekarie: 

Håkan Carlsson. Håkan har en bakgrund inom kemi och har 

tidigare arbetat på Biblioteksdirektionen (LU) och nu senast 

som tillförordnad bibliotekschef vid Göteborgs 

universitetsbibliotek. Han planerar att besöka samtliga 

bibliotek vid LU (besök hos Naturvetenskapliga fakultetens 

bibliotek planerat till 21 oktober) och har även efterfrågat 

vilka behov fakultetsbiblioteken har samt vilka förväntningar 

man har på UB. 

• Lunds universitet har ett nytt sökverktyg för OA-

publiceringsavtal. Universitetet har en mängd olika avtal med 
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förlag där forskare vid LU kan ta del av rabatter och fria eller 

subventionerade författaravgifter för att publicera open 

access i hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter. Med hjälp 

av det nya sökverktyget kan man enkelt söka fram avtalen på 

tidskriftsnivå. Observera att verktyget endast innehåller 

tidskrifter för vilka det finns ett avtal, publicering i rena OA-

tidskrifter som inte listas kan fortfarande uppfylla villkoren 

för stöd från universitetets APCfond. 

§ 7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 8 Nästa möte 

Nästa planerade möte (bokslutsmöte) kommer att hållas någon 

gång i februari 2021. 

Vid protkollet 

Anja Ödman 

Justeras 

Johan Kjellberg Jensen 

Jan-Åke Nilsson, ordförande 
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