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. Låntagarregister 

2.1 Inledning 
ret innehåller bl. a. kontaktuppgifter samt låntagarnas lån, reservationer, och skulder. 

.2 Bibliotekskort och beställning 
enom Länsbibliotek Östergötland. De gula korten har RFID. Är till 

2.3 Registrering av ny låntagare 
rävs fotolegitimation för personer som är 16 år och äldre. För barn- 

ppdateringar av låntagares adressuppgifter sker månadsvis mot Navet.  

ersoner utan fullständigt personnummer får bibliotekskort mot uppvisande av fotolegitimation eller 
LMA-kort (LMA=Lagen om mottagande av asylsökande).  

1. Inledning 

1.1 Syfte 
Detta dokument beskriver det gemensamma regelverk som gäller för de bibliotek som är anslutna till 
Östergötlands biblioteksdatasystem Göta. Det är inte en manual i systemets användning utan fokuserar 
på rutiner som måste vara gemensamma för att användarna ska få en effektiv och enhetlig service. 
Vissa lokala regler kvarstår dock. Det ursprungliga regelverket är framtaget av en arbetsgrupp med 
representanter från de deltagande biblioteken och förankrat hos ledningsgruppen för det gemensamma 
systemet. Dokumentet ska fungera som ett levande dokument, som uppdateras och förändras när 
behoven kräver det. 
 
Nedan presenteras gemensamma regler och rutiner för folkbiblioteken i Göta samt Tranås. Gymnasie- 
och skolbibliotek kan ha andra regler.  

1.2 Ansvarsfördelning 
Ansvar, befogenheter och åtaganden regleras i det driftavtal som är upprättat mellan de deltagande 
kommunerna. 
 
En styrgrupp bestående av biblioteksansvariga i kommunerna fattar beslut av policykaraktär, t ex 
frågor som gäller avgifter, låneregler eller införande av nya gemensamma rutiner, samt beslut om 
större gemensamma inköp. 
 
Varje kommun ansvarar för sin biblioteksverksamhet. Gemensamma angelägenheter som gäller 
bibliotekssystemet regleras i driftsavtalet.  
 
I planerings- och uppföljningsarbete ska det finnas en öppenhet för att diskutera förhållningssätt, 
strategier och visioner, samt ett generöst utbyte av statistik, policy, verksamhets- och 
kompetensutvecklingsplaner mm. 
 
Varje kommun ansvarar för att personuppgiftslagens regler (PuL, 1998:204) för hantering av 
personuppgifter följs. Varje kommun ansvarar för att de sekretessregler som gäller för bibliotekslån är 
kända av personalen och följs. 
 
2

Låntagarregist
Registret är endast tillgängligt för personalen.  
 
2
Beställning av bibliotekskort sker g
för alla. De blå korten specialbeställdes ursprungligen till Linköpings skolor. De har inte RFID. Fler 
skolor kan naturligtvis få blå om de vill, men huvudregeln är gula kort för Götabiblioteken. Alla 
bibliotek faktureras vid beställning av bibliotekskort.  

Vid registrering av ny låntagare k
och ungdomar under 16 år, krävs målsmans medgivande. Barn ska ha fyllt 6 år för att få ett konto. 
 
U
 
P
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ekskort för vuxna ersätts mot avgift (se 
ilaga). 

dade personuppgifter 
Hanteras enligt riktlinjer från Skattemyndigheten (bilaga 4). 

Låntagare får en PIN-kod för självbetjäning och tjänster som erbjuds via Internet. PIN-kod lämnas ut 
 besök och uppvisande av fotolegitimation alternativt bibliotekskort. 

arje bibliotek/kommun bedömer vilka institutioner, skolor samt förskolor som bör få ett 
mmelse upprättas mellan bibliotek och institution där eventuella 

Låntagare som har en skuld över ett visst belopp spärras från lån tills skulden är betald. Systemet 
ärr på skulder över ett visst belopp (se bilaga 1 för aktuella avgifter). 

giften 
paras i låntagarregistret till den betalats. Olika medier kan ha olika avgift. Folkbibliotekens 

ktuella förseningsavgifter avgifter finns i bilaga 1).  

. Cirkulation 

an vara inskriven som låntagare. 

 2. 

n per tillfälle av vissa media, t.ex. 
pelfilmer eller tv-spel och särskilda åldersgränser för vissa media. 

okala regler tillämpas.  

alböcker 
är man laddar ner en talbok från MTM räknas det som en exemplarframställan. Detta exemplar kan 

ex. genom att föra över till olika mp3-spelare. De exemplaren som 
 

IS 
 

kas in 

 
Det är kostnadsfritt att skaffa bibliotekskort. Förlorat bibliot
b

2.4 Skyd

2.5 PIN-kod 

vid personligt
 
2.6 Lånekort för institutioner 
V
institutionskort. En överensko
begränsningar anges. 

2.7 Spärr av låntagare 

lägger automatiskt in sp
 
Förseningsavgift uppstår automatiskt när en bok återlämnas eller omlånas och är försenad. Av
s
förseningsavgifter ska kunna betalas på alla folkbibliotek. Alla bibliotek har spärr efter krav 2. 
 
Kontanta intäkter från förseningsavgifter behålls av det bibliotek där de betalas  
(a
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3.1 Utlån 
För att få låna ska m
 
Aktuella lånetiden för respektive medier anges i bilaga
 
Det enskilda biblioteket kan ha begränsningar i antalet utlå
S
 
Den som lånar/lämnar tillbaka ska ha möjlighet att få ett kvitto. 
 
3.2 Spelfilm, video och TV-spel 
L
 
3.3 Registrering av lån - t
N
biblioteket sedan låna ut till flera, t.
då lånas ut ska inte rapporteras till MTM utan lånas ut i bibliotekets utlåningssystem. För det kan man
hämta en post från BTJ. (Det är viktigt att det är rätt post, alltså en talbok, som lånas ut). 
Om man däremot använder det framställda exemplaret, eller en talbok man har i hyllan, till att göra 
nya exemplar (t.ex. till andra biblioteksfilialer), då ska dessa exemplar rapporteras till AL
(Administration av litterära rättigheter i Sverige), antingen genom att man laddar ner filen igen (från
MTM:s webbsida) eller att man skickar in ett dokument till ALIS (sådana dokument kan skic
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samhet/ladda_ned/bibliotek/

någon gång om året). Författarna får högre ersättning för ett vanligt biblioteks-utlån än för en 
exemplarframställan. 
Länk till dokument om rapportering till ALIS finns på: 
http://www.tpb.se/verk  

Medier kan återlämnas på alla folkbibliotek, närbibliotek, filialer och bokbussar inom Östergötlands 
mt Linköpings universitetsbibliotek.   

ill LiUB inte blir avregistrerade. Där kan 
ötabiblioteken enbart serva med transport, men vi kan inte ge några garantier för att medierna blir 

Omlån innebär att ett tidigare registrerat lån förlängs på samma bibliotekskort. 
an göra omlån i samband med besök på biblioteket, via telefon, mejl eller via bibliotekens 

en generella regeln. 

edierna ska fakturan annulleras, och eventuella 
fter krav 2. 

iblioteken erbjuder övertidsvarning via e-post/sms innan lånetiden går ut.  

.1 Reservationer 
ras. Reservationer kan göras även på innestående media. 

göras av personalen eller av låntagarna själva.   

eservationer är inte avgiftsbelagda. Max 10 samtidiga reservationer per låntagare 

ylltid för reserverade media är 6 dagar.  

.2 Aviseringar 
ek där boken ska hämtas.  

sonalens reservationer av nya (senaste året) barnböcker i Göta inför bokprat 

ya böcker till bokprat exemplar-reserveras i den egna kommunen. På så sätt får man också koll på 

m särskilda behov finns av att låna flera exemplar av samma titel, kan man höra av sig till utlånande 

n bli borta rätt länge. 

3.4 Återlämning 

län och Tranås sa
 
Notera att de medier som återlämnas på LiUB eller ska t
G
återlämnade eftersom vi har skilda kataloger. Detta bör låntagarna informeras om. 

3.5 Omlån 

Låntagare k
hemsida. Omlån kan göras upp till två gånger. Utlånande bibliotek kan frångå d
Reserverade medier eller spelfilm kan inte lånas om. 

3.6 Ersättning för skadat eller förkommet material. 
När faktura skickats ut och låntagaren återlämnar m
förseningsavgifter betalas. Alla bibliotek har spärr e
 
3.7 Förvarning 
B
 
4. Reservationer 

4
Media kan reserve
 
Reservationer kan 
 
R
 
H

4
Reserverade böcker aviseras av det bibliot
 
4.3 Rutin för per
 
N
behovet av kompletteringar om det saknas tillräckligt med exemplar. 
O
bibliotek och fråga om det är okej. 
Skolor reserverar i första hand i ”sin” kommun, eftersom böckerna ka
 



 

 6

5. Lån mellan biblioteken 

5.1 Lån mellan biblioteken 
Inga medier är undantagna från lån mellan folkbiblioteken. Inköp ska alltid övervägas. Det är speciellt 
viktigt när det handlar om ny och aktuellt litteratur. Bestånd på vissa enheter är undantagna. 
 
5.2 Undantag från lån mellan biblioteken                                                                                          
Samtliga skolbibliotek, grundskolebibliotek och gymnasiebibliotek är i nuläget undantagna. 
Skolbibliotekens kataloger kommer att vara åtkomliga för övriga bibliotek men inte för allmänheten. 
Vissa lån kommer kunna förmedlas mellan folk - och skolbibliotek.  
 
Läsplattor lånas inte mellan biblioteken. Undantag från den generella regeln kan förekomma där 
bibliotek kommer överens om annat. Exempel på det kan vara specialsamlingar. 
 

6. Uppsökande verksamhet 

6.1 Allmänt 
I uppsökande verksamhet inkluderas boken kommer, ”viss” talbokshantering, lantbrevbärarservice och 
bokdepositioner på vårdinrättningar, institutioner och arbetsplatser. 

6.2 Gemensamma regler 
Inga övertidsavgifter utgår för lån inom den uppsökande verksamheten. Längre lånetider kan 
användas. 
 
Medier som ingår i depositioner kan lånas från annan kommun. Låntagare ser dessa i katalogen. 
 
Uppgifter om lån kan sparas i biblioteksdatasystemet. Låntagaren ska ge sitt samtycke samt fylla i och 
skriva under ett formulär (se bilaga 3). 

6.3 Talböcker 
Talböcker kan skickas och plockas mellan kommunbiblioteken. Om en reservation fångas in i annan 
kommun så skickas talboken i befintligt emballage. 
 
Talböcker ska behandlas på samma sätt som övriga media, dvs. vid stor efterfrågan införskaffas 
biblioteken fler exemplar av titeln. 
 
Varje kommun köper eller laddar ner de talböcker som efterfrågas. Om en reservation fångas in i 
annan kommun så skickas talboken i befintligt emballage. Utlånande bibliotek får avgöra om man vill 
låna ut detta exemplar eller använda ett eget exemplar med det emballage man önskar. Om titeln är ny 
och efterfrågad bör det mottagande biblioteket snabbt ordna en egen kopia till sin låntagare, och 
återsända talboken till ägande bibliotek. 
 
7. Kravhantering 
 
7.1 Reserverade böcker och Spelfilm 
Krav på reserverade böcker och Spelfilm skickas ut 1 dag efter lånetidens utgång. Krav 2 och 3 enligt 
7.2. Krav körs centralt (undantag Ydre). 
 
7.2  Krav på försenade böcker 
Första krav skickas ut 14 dagar efter utgången lånetiden. 
Andra krav skickas ut 14 dagar efter att första kravet skickats ut. 
Räkning skickas ut enligt kommunernas lokala regler. 
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8. Felanmälan 
 
8.1. Instruktion för felanmälan av Book-IT/Göta. 
Akuta ärenden vardagar 8-17: ring Götasupporten 013-207001. Mindre akut skicka ett mail till 
gotasupport@ostsam.se  
 

• Dagtid är det normalt den lokala systemansvariga som sköter felanmälan.  
 

• Kvällar och helger kan var och en ringa till Axiell eller LKDATA enligt instruktion på 
Länsbibliotek Östergötlands webb (se nedan FAQ supportdokument)  
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjanster/kategori/goetabiblioteken/regional-
mediefoersoerjning 
 

Götasupporten: 
Kvällstid och helger finns det möjlighet för var och en att direktkontakta LKDATA och Axiell om 
läget är akut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gotasupport@ostsam.se
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjanster/kategori/goetabiblioteken/regional-mediefoersoerjning
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjanster/kategori/goetabiblioteken/regional-mediefoersoerjning
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9. Bilaga 1 – Avgifter 
 
Viljeinriktning att på sikt bli avgiftsfria. Mål att vara avgiftsfria från 2016.  

9.1 Gemensamma avgifter/ förseningsavgifter 
 
Låneavgift 

• Spelfilm – lokal regel tillämpas 
 

Reservation  
• Material från kommunbibliotek i Östergötland samt Tranås - ingen avgift 
• Lån utanför Östergötland - lokal regel tillämpas 

 
Förseningsavgifter 
Barnmedia 

• Förseningsavgifter tas inte ut på barnmedia 
Lån med normal lånetid 

• Förseningsavgifter tas ut från första dagen efter återlämningsdatum 
• Biblioteken avgör själva vilka förseningsavgifter som ska tillämpas 

Korttidslån 
• Spelfilm – biblioteken avgör själva vilka förseningsavgifter som ska tillämpas 
• Övriga kortlån - där avgift tas ut är avgiften per dag och exemplar vanligen  
• Lokal regel tillämpas 

Högsta avgift 
• Max per exemplar 100: - 
• Max per återlämningstillfälle 250: - 

 
Ersättningsavgifter 

• Slitna bibliotekskort ersätts utan avgift 
• Förkommet bibliotekskort för vuxna ersätts med nytt för 10 kronor 
• Förkommet bibliotekskort för barn ersätts med nytt utan kostnad 

 
Ersättningsavgifter för skadat material och material som inte lämnas tillbaka 
Tillämpade schablonpriser:  

• Vuxenbok 300: - 
• Barnbok 100: - 
• Pocketbok 100: -  
• Ljudbok vux 300: - 
• Ljudbok barn 100: - 
• Music-cd 150: - 
• CD häfte 30: - 
•  CD omslag 10: - 
• Tidskrift per/nr 50: - 
• DVD-film 400: - eller återanskaffningsvärdet 
• TV-spel 400: - eller återanskaffningsvärdet 
• Språkkurs – återanskaffningsvärdet 
• Dyra och svårersättliga media – återanskaffningsvärdet 
•  

9.2 Ej gemensamma avgifter 
• Gemensamma avgifter för skol/gymnasiebibliotek är inte fastställt 
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10. Bilaga 2 – Aktuella lånetider 
 

• Normallånetiden för böcker och musik 28 dagar 
• Lånetid för DVD 7 dagar, Ydre 14 dagar 
• TV-spel 14 dagar 
• Lånetid för tidskrifter 7, 14, 28 dagar. 
• Max 2 TV-spel hemma  
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11. Bilaga 3 
 
 
 
 
 

Göta biblioteken  
 
 
 
 

Till dig som är ny talbokslåntagare:  
för att biblioteket inte skall bryta mot PUL (personuppgiftslagen) behöver vi ditt godkännande om du 
vill att vi skall spara uppgifter om dina tidigare lån. 

 
 
Härmed ger jag mitt godkännande till att mina tidigare lån sparas: 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Namnteckning/personnummer 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Förtydligande 

 
 
 
 
 
 
 

Datum:_____________________ 
 
 

Signatur:____________  
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12. Bilaga 4 - Skyddade personuppgifter - anvisning 
 
 

Skyddad identitet 
 
Rutin för skyddad identitet 
 
Om någon säger sig ha skyddad/hemlig adress så är det ingenting som existerar juridiskt.  
 
Däremot finns något som heter skyddad identitet och vi gör då följande: Be att få låna legitimationen. 
Skriv in låntagarens personnummer och koppla ett lånekort till kontot. Fyll inte i något i adressfältet 
eller något namn, när låntagarregistret uppdateras mot Navet kommer det i adressfältet stå: Åter 
avsändaren och i rutan för efternamn: Personuppgift skyddad. Skriv också in och aktivera bibliotekets 
e-postadress: t.ex. stadsbiblioteket@norrkoping.se. Har låntagaren egen e-postadress skriver ni in den 
i stället och har låntagaren och uppger mobilnummer, skriv det och aktivera. Välj också 
låntagarkategori Skyddad id. Då låntagarregistret uppdateras regelbundet behövs ingen begränsad 
giltighet på kontot. 
Brev till låntagaren skickas i ett kuvert med personnummer utanpå och detta kuvert läggs i ett annat 
kuvert som skickas till Skatteverket: 
T.ex. Skatteverket, Förmedlingsuppdrag Box 942 601 19 Norrköping  
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