
Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp  
29 november 2021 
 
Webbmöte via zoom: kl. 8.30 – 10.00 
 
Närvarande: Lars Burman (ordf.), Claes Eriksson (adj.), Jonas Gilbert, Jan Hjalmarsson, David 
Lawrence, Nadja Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson (adj) och Aina Svensson (sekr).  
 
Nästa möte: 1 februari 2022, kl. 13-16 i Uppsala 
 
__________________________________________________________________________________  

Besluts- och åtgärdspunkter  
 

• Styrgruppen beslutade föreslagen utvecklingsstrategi och önskar uppföljning vid kommande 
möten.  
 

_________________________________________________________________________________  
 
 
1) Mötets öppnande 

Lars öppnade mötet. 
 

2) Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 25 oktober 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

3) Kommande utvecklingsstrategi 
Det uppdrag som tidigare i höst initierades av styrgruppen, dvs. att undersöka och presentera 
alternativ till nuvarande utvecklingsstrategi, presenterades vid mötet. Målet är att snabbare 
skapa användbarhet i DiVA utan att riskera drift och tillgänglighet. För att få en så bred bild som 
möjligt över alternativa utvecklingsinriktningar och tekniska lösningar har olika vägval 
undersökts. Efter diskussion i styrgruppen beslutades en utvecklingsstrategi där prioritering är 
fortsatt fokus på drift och tillgänglighet, parallellt med utveckling av ett nytt administrativt 
gränssnitt. För utveckling av ett nytt administrativt gränssnitt kommer kända ramverk och 
programvaror att användas. Utvecklingsteamet kommer att organiseras så att arbetet kan 
koncentreras och effektiviseras för att snabbare uppnå användarnytta via ett nytt administrativt 
gränssnitt. Vidare kommer arbetet att förstärkas med resurser för kravställning och 
utvecklingsledning samt ytterligare resurser till support- och formatarbetet. Det görs inom 
planerad budget för 2022. Styrgruppen efterfrågar samtidigt tidsramar för planerad utveckling.  
 

4) Förvaltning och budget 2022 
Arbetet med förvaltningsplanen har påbörjats och följer det vägval för kommande 
utvecklingsstrategi som styrgruppen beslutat. I förvaltningsplanen redovisas konsortiets resurser 
och kostnader. För år 2022 ingår viss förstärkning till förvaltning och utveckling inom befintlig 
budget. Förvaltningsplanen färdigställs och presenteras för styrgruppen vid nästa möte 1 
februari.  
 
 



5) Övriga frågor/informationspunkter  
− Stämman 5 maj 2022: Preliminärt blir detta ett möte på plats i Uppsala med möjlighet att 

delta vid själva årsmötet via länk.  
 

− DSM-direktivet (Digital Single Market) för kännedom: EUs direktiv om upphovsrätt och 
närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Styrgruppen har vid tidigare möten 
följt diskussioner kring direktivet och kommer fortsatt att bevaka eventuella relevanta frågor. 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2021/10/ds-202130/  
 

6) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp?  
Utskick av minnesanteckningar till stämman och specialistgruppen. 
 

7) Kommande möten: Möte i Uppsala 1 februari kl. 13-16.  
 

8) Mötet avslutades  
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