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Avseende ersättningsnivåer

Biblioteket tillhandahåller gratis lån av allt material. När något inte 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 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 äterlämna. 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 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.
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Specifikation/Description Kvantitel/Qnanmy 5-pris/Um‘!Price Belopp/Amount

Faktura för ej återlämnad bok

Sociologi 2.0: Samhällsteori och samtidakultur 400.00

Hanteringskostnad 250. 00

Notera att hantaringskostnadan ska betalas
även om boken återlämnas

Önskas ytterligare information om detta lån
kontakta carolinabiblioteket/christina aweclber
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Skrivelse avseende ersättningsnivåer för Sala stadsbibliotek

Sammanträdesdatum

2016-09-01   

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,lcultur-och fritidschef

Yrkanden

PerLarsson[SBÄ]yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige
an; höja ersättningen på ñärrlånat material från Högskole- och universitetsbibliotek
till 500 kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att återlämna inlånat material,
samt

_att_avvakta övriga ersättningsnivåeri väntan på den regionala bibliotekssamverkan.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige

a_tthöja ersättningen på fjärrlånat material från Högskole»och universitetsbibliotek
till 50D kr i syfte att låntagare blir mer angelägna att återlämna inlånat material,
samt

a_ttavvakta övriga ersättningsnivåer i väntan på den regionala bibliotekssamverkan.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Bibliotekschef
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Utdragsbestyrkande

7%;

NKommunstyrelsensförvaltning0(22l


