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Biblioteksrådet vid Mälardalens högskola- minnesanteckningar
2017-11-27 kl. 09:15 – ca 11:30
Mälardalens högskola, Högskolebibliotekets konferensrum, Västerås

Närvarande:
Elisabeth Uhlemann
Jonas Gilbert
Lisa Petersen
Gustav Bockgård
Andreas Boberg
Lena Johansson Westholm
Rose-Marie Johansson-Pajala
Stefan Löwgren
Magnus Velander
Katarina Ylikiiskilä

Ordförande, prodekan för forskning och forskarutbildning
Bibliotekschef, Södertörns högskola
Bibliotekschef
UKK
LKA
EST
HVV
IDT
Sekreterare
Adjungerad hela mötet

Frånvarande:
Nima Ghaviha
Studentrepresentant
1.

Doktorandrepresentant

Välkommen och mötesformalia (Elisabeth)
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet och dagordningen godkändes. Eftersom
biblioteksrådet har en ny ordförande och några nya ledamöter inleddes mötet med en
kort presentationsrunda.

2.

Information om planerad ändrad organisationstillhörighet för
högskolebiblioteket (Lisa)
Det finns ett förslag om att biblioteket organisatoriskt ska flyttas till förvaltningen.
Bakgrunden är att rektor har beslutat att minska sin ledningsgrupp och att
bibliotekschef, kommunikationschef och personalchef inte längre ingår i gruppen.
Bibliotekschefen har flyttats till dekangruppen som i första hand hanterar kvalitetsfrågor
för forskning och utbildning. Den gruppen består dock inte av verksamhetschefer och
biblioteket hamnar därmed utanför linjeorganisationen.
För att råda bot på detta föreslås nu att biblioteket flyttas från att organisatoriskt lyda
direkt under rektor till att organisatoriskt tillhöra förvaltningen. En risk- och
konsekvensanalys kommer att genomföras innan beslut kan fattas.

3.

Rapporter (Lisa)
a. SND
Lisa presenterade bakgrund till SND-samarbetet och tankarna kring det fortsatta arbetet
med forskningsdata, se bifogad presentation
Presentation

b. DiVA
Lisa rapporterade från DiVA-stämman. Konsortiet har varit underfinansierat och för att
säkerställa framtida behov av drift och utveckling har prismodellen förändrats vilket
medför ökade kostnader för de deltagande biblioteken. DiVA-konsortiet har växt med
många mindre organisationer och en stor utmaning för framtiden blir att få ihop
medlemmarnas olika önskemål.

2
4.

Information om särskilda uppdrag i VUB 2018 samt diskussion om VP 2018
(Lisa)
Lisa informerade om bibliotekets uppdrag enligt VUB 2018 och om läget i arbetet med
bibliotekets verksamhetsplan.
Biblioteket kommer att få i uppdrag att se över högskolans riktlinjer för vetenskaplig
publicering. Biblioteksrådet poängterade att det är viktigt arbetet förankras vid
forskningsutskottet och möjligen även utbildningsutskottet.
Ett annat uppdrag till biblioteket är att påbörja arbetet med att bygga upp en så kallad
DAU, ett stöd till MDH:s forskare för att möjliggöra öppen tillgång till forskningsdata.
Biblioteket har också fått i uppdrag att stärka stödet till studenter för <<att om möjligt
minska förekomsten av plagiat/fusk.

5.

Diskussion om hur biblioteket kan medverka i implementering av
högskolans kvalitetssystem (Elisabeth)
Elisabeth presenterade högskolans nya kvalitetssystem och kopplade det till vad
biblioteket kanske skulle kunna bidra med, se bifogad presentation
Presentation

6.

Datum för kommande möten
15 februari i Eskilstuna
3 maj i Västerås
4 oktober i Eskilstuna
29 november i Västerås

7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda

