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Dnr2015/1121 .. E3

Skrivelse avseende ersättningsnivåer för Sala Stadsbibliotek
gällande 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
2007-08-28.Det är angeläget att förändra avgifterna för fjärrlån, det vill säga inlånat

material från andra bibliotek och framförallt från de statliga högskola-och universi-

tetsbiblioteken.

Beredning

Bilaga KS 2016/165/1, skrivelse från bibiiotekschef

BilagaKS2016/165/2,beslutKFN§74

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att komm unstyreisen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

a; 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-

Iämna inlånat material.

BESLUT .
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

g 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

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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2015-05-2463¢SALAKOMMUN Kommunstyrelsensförvaltning

Inn2015-09-14
 

  KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Boel Simonsson

Avseende ersättningsnivåer

Biblioteket tillhandahåller gratis lån av allt material. När någotinte återlämnas
skickas faktura med krav på ersättning. För detta finns en standardiserad taxa från
20070828

inom den planerade regionala bibliotekssamverkan har en inventering av avgifter

gjorts och det finns skillnader mellan kommuner som båt-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 finnsen risk att man underlättar
att återlämna. Fjärrlån eservice 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 från 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.

SALAKOMMUN Besöksadress:NorraEsplanaden5, Sala BoelSimonsson
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 77 CID Blbilotekschef
Box 304 Fax: D224-IE8 50 Stadsbiblioteket

73325Sala stadshlhlIotek@sala.se hael.simonssan@sala.se
www.saIa.se



Aditro- Utslcriflav detaljbild

   
Angesvid betalning/Pleasestateonpayment

{Q} FAKTURAHN VOICE Kundnrlüas:No Fakturanr/ImvoimNo

xt 35093 40130321

u PPSALA SalaKommun
UNIVERSITET Fakmrahantering

Box75
73321 SALA

InstIAvd/Depl
Universitetsbiblioteket ;'-,f.i-.;_,5mi",..-.,,.,_.n,
vår nflrourrqf i 'fF-ltzhéålâid

CarolinaRadivivafame Mk _ r_
'I’e!eforu'Te!epf:ana . I ad 2 5
+46 184713907 ‘ 0
B-postIE-mall I
Inger.Mattiasson@ub.uu.ae
Errafffourref ErlVAT-nr/YnurV:I1‘N'a FakturadafllrnllnlralcaDan.-FürfalludamnubueDara
Salastadsbibliotek 2120002098 2016-05-20 2016-06--1'7

Enarförfallodagenutgårränlamed8%

Specifikation/Description Kvantitevgraanrlgz5-pris/Um‘!Price Belnpp/Amount

Faktura för ej återlåmnadbok

Sociologi 2 . 0: Samhällstaori och samt idskultur 400. 00

Hanteringskostnad 250 . 00

Notera. att hanteringakostnaden ska betala
även om boken återlämnas

Önskas ytterligare information om detta lån
kontaktacarolinabiblioteket/chriatina swedbar

summaneuuINe:Amnmu‘ Mam:/MIT

Aclr¢.w'Pafla1nn’a'reasT8I0l‘0fl/7PlepIwneOrgan-
Box.256 010-11110000 202100-2932
15!05UPPSALA N5 IB4110Don InneharF-»slcnuehnvia
Sweden VAT Rug‘No

SE202llJ0293z0I

SummarnomsfibfqlMT SummaalthemlummfldmunlDue

sax650,00

Bank:NDRDBABankAB(puhl) PIusGirn Bnnkglrn
Bunkaflrusa:SE-I0511Slonkholm-Sweden' IB31'97-0 5048-1100
Åman!Nu!lBANNo.: Farmein.ñwdenonly
[BANSE4395000099604201837970
BICISWET-T:NDEASBSS
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Sammanträdesdatum

2016-09-01  män/rom, / Minimal

Dnr2016/1056

KFN§ 74 Skrivelse avseende ersättningsnivåer för Sala stadsbibliotek

INLEDNING
Biblioteket tillhandahåller gratis lån av allt material.Närnågot inte återlämnas
skickas faktura med krav på ersättning. För detta finns en standardiserad taxa från
2007-08-28. Detär 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

Ärendetföreclras av Roger Nilsson,kultur- och fritidschef

Yrkanden

Per Larsson (SBA)yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige
att höja ersättningen på ñärrlänat material från Högskole- och universitetsbibliotek
till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att återlämna inlänat material,
samt
a: avvakta övriga ersättningsnivåer iväntan på den regionala bibliotekssamverkan.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige

g höja ersättningen på fjärrlånat material från l-[ögskole-och universitetsbibliotek
till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att återlämnainlånat material,
samt.

at; avvakta övriga ersättningsnivåer i väntan på den regionala bibliotekssamverkan.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Bibliotekschef
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