Appendix 2:
Några förändringar i universitets- och
högskolebibliotekens verksamhet 1997-2001 som påverkar
det statistiska utfallet

Blekinge tekniska högskola
Årsskiftet 1998/1999 införlivades Blekinge internationella hälsohögskolas bibliotek i
biblioteksorganisationen. 2000 öppnades ny biblioteksverksamhet i Karlshamn.
Från 2001 har biblioteket ansvar för utgivningen av högskolans licentiat- och
doktorsavhandlingar.
Handelshögskolan i Stockholm
2001 lades Business Information Center ned.
Högskolan i Borås
Från och med juli 1998 ingår vårdhögskolans bibliotek i högskolebiblioteket.
Högskolan i Skövde
Hälsohögskolans bibliotek integrerades i högskolebiblioteket 1998.
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Sedan 1997 ingår Hälsohögskolan i statistiken för högskolebiblioteket.
Idrottshögskolan
BONUS-avtalet betalas med bibliotekets budget.
Karolinska institutet
1998 integrerades Hälsohögskolans i Stockholm bibliotek i universitetsbiblioteket. Det
motsvarar 10,75 årsarbetskrafter och 4,7 miljoner kronor. 2000 införlivades Spris bibliotek.
Det motsvarar 13,75 årsarbetskrafter och 5,5 miljoner kronor i anslag.
2001 fick biblioteket extra anslag för datorinvesteringar (3,6 miljoner kronor).
Växande uppdragsverksamhet inom bl.a. webbområdet, 1998 motsvarade detta 7
årsarbetskrafter, 1999 8,5, 2000 15 och 2001 22 årsarbetskrafter. Artikelförsäljning har under
åren 1997-2001 därutöver finansierat 21 årsarbetskrafter.
Lunds universitet
1998 övergick två bibliotek till Malmö högskola, och 1999 ytterligare ett.
2001 infördes en ny biblioteksorganisation. En särskild enhet, Biblioteksdirektionen,
inrättades med ansvar för utveckling av gemensamma bibliotekssystem, teknisk utveckling
och elektronisk media. Den utgör också kansli för biblioteksstyrelsen. Övrig
biblioteksverksamhet är organiserad i nätverk, Lunds universitets bibliotek och består av ett
antal fakultets- och institutionsbibliotek samt universitetsbiblioteket. Biblioteksdirektionen
och universitetsbiblioteket finansieras gemensamt inom universitetet, medan
fakultetsbiblioteken finansieras inom respektive fakultet eller område.
Inom Biblioteksdirektionen bedrivs uppdragsverksamhet (teknisk utveckling, drift av tjänster
för bibliotek, institutioner, myndigheter etc. utanför Lunds universitet). Denna hade 2001 en
omslutning på ca 5 miljoner kronor och motsvarar 6 heltidstjänster. Inom
Biblioteksdirektionen finns även Media-Tryck som 2001 hade en omslutning på cirka 5
miljoner kronor (motsvarar 5 heltidstjänster).
Malmö högskola
Startade officiellt sin verksamhet i juli 1998. Biblioteksverksamhet har bedrivits sedan
höstterminen 1997.
1998 införlivades Kranenbiblioteket och Medioteket som tidigare redovisats av Lunds
universitet, samt biblioteket inom område Hälsa och samhälle som tidigare hade kommunal

huvudman. 1999 tillkom Odontologiska fakultetsbiblioteket som tidigare redovisats av Lunds
universitet.
Inom Bibliotek och IT:s verksamhet har sedan starten, förutom biblioteksverksamhet, också
högskolans gemensamma IT-service och telefoni bedrivits.
Polishögskolan
2000 flyttade biblioteket till större lokaler. Samma år införlivades Brottsförebyggande rådets
bibliotek med högskolebibliotekets. Detta innebar en ökning av personalstyrkan med 1
person.
Biblioteket sköter högskolans webbmasterfunktion motsvarande en helårsanställd.
Stockholms universitet
2000 införlivades Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek i universitetsbiblioteket.
Personalstyrkan ökade då med 15 personer och budgeten med ca 8-9 miljoner kronor.
Umeå universitet
1998 införlivades Hälsohögskolans i Umeå bibliotek i universitetsbiblioteket. Detta innebar
en ökning av personalstyrkan och ekonomisk omsättning med ca 7-8 procent.
Uppsala universitet
Omorganisationen 1999 medförde inte att statistikens innehåll förändrades.
I omsättningssiffrorna ingår externfinansierade projekt i mindre omfattning.
Örebro universitet
Fick universitetsstatus 1999.
I bibliotekets uppdrag ingår utöver att driva biblioteksverksamhet även ett ansvar för
universitetets kultur- och programverksamhet. Biblioteket ansvarar dessutom för utgivning av
avhandling och andra vetenskapliga publikationer och utför vissa IT-uppdrag åt
universitetsförvaltningen.

