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Skrivelse avseende ersättningsnivåer för Sala stadsbibliotek gäl
lande avgift för fjärrlån 

INLEDNING 
Biblioteket tillhandahåller gratis lån av allt material. När något inte återlämnas 
skickas faktura med krav på ersättning. För detta finna en standardiserad taxa från 
2007-0B-2B. Det är angeläget att förändra avgifterna för fjärrlån, det vill säga inlånat 
material från andra bibliotek och framförallt från de statliga högskole-och universi
tetsbiblioteken. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/165/1, skrivelse från bibliotekschef 
Bilaga KS 2016/165/2, beslut KFN § 74 

Ledningsutskottets beslut 2016-09-20, § 190 

Yrkanden 
Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att höja ersättningen på fjärrlånat material från högskole- och universitetsbibliotek, 
som inte lämnats tillbaka, till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att åter
lämna inlånat material. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att höja ersättningen på fjärrlånat material från högskole- och universitetsbibliotek, 
som inte lämnats tillbaka, till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att åter
lämna inlånat material. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 
Kultur-och fritid 
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Dnr 2016/1056 

Skrivelse avseende ersättningsnivåer för Sala stads bibliotek 

INLEDNING 
Biblioteket tillhandahåller gratis lån av allt material. När något inte återlämnas 
skickas faktura med krav på ersättning. För detta finns en standardiserad taxa från 
2007-08-28. Det är dock angeläget att redan nu förändra avgifterna för fjärrlån, det 
vill säga inlånat material från andra bibliotek och framför allt från de statliga 
högskole- och universitetsbiblioteken. 

Beredning 

Bilaga KFN 2016/32, skrivelse avseende ersättningsnivåer 

Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur- och fritidschef 

Yrkanden 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige 
att höja ersättningen på fjärrlånat material från Högskole- och universitetsbibliotek 
till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att återlämna inlånat material, 
samt 
filt avvakta övriga ersättningsnivåer i väntan på den regionala bibliotekssamverkan. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige 

att höja ersättningen på fjärrlånat material från Högskole- och universitetsbibliotek 
till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att återlämna inlånat material, 
samt 

att avvakta övriga ersättningsnivåer i väntan på den regionala bibliotekssamverkan. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Bibliotekschef 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Boel Simonsson 

Avseende ersättningsnivåer 

Bilaga KS 2016/165/1 

lnk. 2016 -09- I 4 
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Biblioteket tillhandahåller gratis lån av allt material. När något inte återlämnas 
skickas faktura med krav på ersättning. För detta finns en standardiserad taxa från 
2007-08-28 

Inom den planerade regionala bibliotekssamverkan har en inventering av avgifter 
gjorts och det finns skillnader mellan kommuner som bör justeras i samband med 
att samverkan utvecklas. 

Det är dock angeläget att redan nu förändra avgifterna för fjärrlån dvs inlånat 
material från andra bibliotek och framförallt från de statliga högskole- och 
universitetsbiblioteken. Den nuvarande ersättningen är 200:- vilket är för lågt. 
Kostnaden för oss är betydligt högre ofta över 500:- men avgiften varierar beroende 
på lånegivande instans. Universitets- och Högskolornas bibliotek har en strängare 
policy gentemot studenter på såväl krav, förseningsavgifter och ersättningsnivåer 
för förlorat material. Vår avgift är så blygsam att det finns en risk att man underlåter 
att återlämna. Fjärrlåneservice är ett generöst sätt att hjälpa studenter på mindre 
orter men är en dyr hantering. Med höjd kostnadsersättning hoppas vi på att vi får 
tillbaka fler av de böcker (framförallt kursböcker) som lånats in från andra 
bibliotekssystem 

Förslag: 

- Att höja ersättningen på fjärrlånat material frän Högskole- och 
universitetsbibliotek till 500:- i syfte att låntagare blir mer angelägna att återlämna 
inlånat material. 

- Att avvakta övriga ersättningsnivåer i väntan på den regionala 
bibliotekssamverkan. 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Vä,cel: 0224-74 77 00 
Fax: 0224-188 50 
stadsblbliotek@sala.se 

Boel Slmonsson 
S1b1Jotekschef 

Stadsbiblioteket 
boel,slmonsson@sala.se 

www.sala.se 



Aditro - Utskrift av detaljbild 

• FAKTURA/INVOICE 
Anges vid betalning/P/ease slate on pa}'ment 
Kundnr/Ct1st No Faktura nrll11volce No 

UPPSALA 
UNIVERSITET 

fnst/Avd!Depf 

Universitetsbiblioteket 
Vlr rof10ur ref 
Carollna Redlviva/ame 
Telefon/Telephom, 
+46184713907 
B-post/E-ma/1 
lnger.Mattiasson@ub.uu.se 
Er re&'Your ref 
Sala stadsbibliotek 

Speclftkation/Descrlptlon 

Brt VAT-nr/Your YATNo 

2120002098 

35098 

Sala Kommun 
Fakturahanterlng 
Box7S 
733 21 SALA 

40130321 

1~ , 
.;.i~ ~,LJ \ ,\•,~ • ••.Il'.; J~l 
I\OMMUl·td i ·ft(t:Ull:H 1=0RV:\LTNIN0 

Ank. 2016 -05- 2 5 

Fakturadatumllnvofce Date FOrfällodatum/Due Dale 
2016-05--20 2016-06-17 
Efter förfallodagen utgår rtlnta med 8% 

KvantiteVQ11a111!1y å-pris/Unlt Prlce Belopp/Amount 

Faktura för ej återlämnad bok 

Sociologi 2,0; Samhällsteori och samtidskultur 400,00 

Hanteringskostnad 250,00 

Notera att hanteringskostnaden ska betalas 
även om boken återlämnas 

önskas ytterligare information om detta lån 
kontakta carolinabiblioteket/christina swedber 

Summa netto/Ner Älmnint Mllmslf'AT Summa mom$/l'otal YAT Summa atl beiallll'Tbla/ Amounl Due 

SEK650,00 

AdrUVl¼stal riådress Ta1ofon,Ttlep/1one Org,nr Bank: NORDBA Bank AB (publ) PlusGlro Bankslro 
Box2~6 01 R-471 00 00 202100-2932 Bankadrus: SE-10, 71 Stix:khotm-Swcden 183797--0 5048-1100 
7Sl 05 UPPSALA +46184710000 Inochar F-$kal!ebe.yl~ Aceount NollBANNo.: For us, In Swrde11 onl1 
Swcden VATRagNo 181\N SE48 95000099 6042 01831970 

SE202100293201 BICISWIFT: NDEASl!SS 


