
 

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
10 december 2020 
 
Webbmöte via zoom: kl. 10.00 – 11.30 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jan Hjalmarsson, David Lawrence, Nadja 
Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson (adj) och Aina Svensson (sekr).  
 
Anmält förhinder: Jonas Gilbert 
 
Nästa möte: 15 februari 2021, kl. 14.00 - 16.00  
 
__________________________________________________________________________________  
 

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Decembers kvartalsuppföljning av förvaltningsplanen för 2020 med statusrapportering 
godkändes. 
 

• Förvaltningsplanen för 2021 beslutades, med tillägg angående fortsatt rådande pandemi och 
eventuell påverkan på förvaltnings- och utvecklingsarbetet. 

 
• Förslag till ny kommunikationsplan för 2021 presenteras vid nästa styrgruppsmöte. Aina 

ansvarar med stöd av Nadja. 
 

• Kvarstår: Urban och Aina planerar in presentationen ”Förvaltningens användarstöd” för 
styrgruppen i ett kommande möte.  
 

__________________________________________________________________________________  
 
1) Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet. 
 

2) Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 16 november 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

3) Kvartalsuppföljning förvaltningsplan för DiVA, statusrapportering  
Urban redogjorde för aktuell status och prognos för förvaltning och utveckling utifrån 
överenskommet årsuppdrag i 2020-års förvaltningsplan. Enligt höstens planering har 
funktionalitet för inloggning i DiVA på Cora implementerats och testats av användare. En 
avvikelse från den ursprungliga planeringen kan nämnas. Det gäller behovet av revidering av 
metadatamodellen för organisationsposter. Ett arbete som var viktigt att se över och som i det 
närmaste är avslutat utan att försena utvecklingsarbetet i stort. Detta innebär att arbetet med 
organisation i DiVA på Cora inom kort kan lämnas för att istället fokusera på personposter. 
 



När det gäller DiVA Classic är den planerade uppdateringen i december genomförd. Förutom det 
löpande underhållet av DiVA classic har även ett kortare inplanerat driftstopp gjorts för ökad 
prestanda i och med de nyinköpta servrarna. Nämnas bör också det fortsatta läget med den 
pågående pandemin. Utvecklingsarbetet fungerar i stort väl under rådande situation med 
regelbundna digitala kontakter och möten, men avsaknaden av kommunikation och möten på 
plats märks ändå och det kan inte uteslutas att det har en viss påverkan på arbetet i längden. 
 

4) Genomgång av nästa års förvaltningsplan 
En preliminär version av förvaltningsplanen presenterades vid förra styrgruppsmötet. 
Konstaterades att inget väsentligt innehållsmässigt har förändrats i den slutliga versionen, utan 
endast kompletterande förtydliganden i texten samt uppdatering av budget. Föreslogs att 
komplettera med skrivning angående fortsatt rådande pandemi och eventuell påverkan under 
2021.  
 

5) Beslut av förvaltningsplan för 2021  
Styrgruppen beslutade att anta förvaltningsplanen för 2021 med tillägg angående fortsatt 
rådande pandemi och eventuell påverkan på förvaltnings- och utvecklingsarbetet. 
  

6) Återrapportering gemensam DiVA-praxis 
Aina presenterade arbetsgruppens genomförda och pågående arbete med enkätresultat och 
rekommendationer för fortsatt arbete (bilaga 1). Arbetsgruppen har samlat in material och 
återkoppling från DiVA-specialisterna. Arbetet är nu i slutskedet och förslag till praxisdokument 
kommer att skickas på remiss, preliminärt senare delen av januari.  
 

7) Kommunikationsplan för DiVA 
a) Uppföljning av 2020-års aktiviteter: Under året har ett antal aktiviteter genomförts för 

förbättrad kommunikation, bl.a. ny extern webbplats för DiVA och strukturering av den 
gemensamma wikin. Kvarstår är information om DiVA på engelska i wikipedia som Nadja 
fortsatt bevakar. För att uppmärksamma att DiVA fyller 20 år gör Aina ett inlägg på DiVA-
specialisternas blogg på wikin innan årets slut, för vidare spridning. 
 

b) Uppdatering av kommunikationsplan och förslag på nya aktiviteter för 2021: Formuleras och 
diskuteras vid nästa styrgruppsmöte. Aina gör ett uppdaterat förslag, med stöd av Nadja. 
 

8) Övriga frågor/informationspunkter: 
a) Webbtillgänglighetsdirektivet uppföljning 

Det planerade inslaget om webbtillgänglighetsdirektivet på DiVAs specialistmöte i slutet av 
november blev inställt och flyttas fram till 9 februari 2021. Förvaltningen kommer fortsatt 
bevaka frågan. 
 

b) DiVA specialistmöte 26 november 
Mötet var planerat till ett tvådagarsmöte 25-26 november men på grund av sjukdom 
kortades programmet ner till enbart den 26 november. Övriga punkter kommer istället att 
genomföras i januari och februari. Det var som mest ca 90 deltagare och innehållet varvades 
med presentationer, gruppdiskussioner och användarinteraktioner. Program och 
presentationer finns tillgängliga på wikin: https://wiki.epc.ub.uu.se/x/TItGB  
 

c) Presentation av DiVA 
Aina och Urban har presenterat DiVA för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser.  

https://wiki.epc.ub.uu.se/x/TItGB


d) Representant i Swepubs referensgrupp 
Urban har fått förfrågan om att fortsätta som representant i Swepubs referensgrupp under 
2021. Styrgruppen anser att det är viktigt att DiVA-konsortiet finns representerat i 
referensgruppen samt att det bör poängteras att han deltar som representant för DiVA-
konsortiet och inte för Uppsala universitetsbibliotek.  
 

9) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp? 
Utskick till stämman med minnesanteckningar, beslut av förvaltningsplanen och övrig 
information. 
 

10) Kommande möten: 15 februari kl. 14.00 - 16.00 och 22 mars kl. 14.00 - 16.00 via zoom.  
 

11) Mötet avslutades med julhälsningar. 
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