SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KULTUR – OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

s. 1 (4)

2015-09-28

Plats

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma

Tid

Måndagen den 28 september 2015, kl. 17.30-17.38
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Sekreterare
Mattias Fyhr
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Carin Hansson
Justerande
Henri Gosse
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.
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Dnr KFN 2015:

Förslag till revidering av avgifter inom biblioteksverksamheten
samt hemställan till kommunfullmäktige om ändring av kopierings- och ersättningssavgifter samt hemställan om bemyndigande
Ärendebeskrivning
Folkbiblioteken i Lomma och Burlöv går den 5 oktober 2015 över till ett gemensamt låntagarsystem. Lånekortet kommer att gå att använda i båda kommunerna.
Mikromarc är ett stödsystem för utlåning och systemet kräver samma regler i båda
kommunerna med försenings- och ersättningsavgifter. Med en gemensam licens
för Mikromarc minskas kostnaderna och det underlättar för ett framtida samarbete
med att även göra mediebestånden tillgängliga för alla. Kommuninvånarna får genom övergången tillgång till dubbelt så mycket böcker och andra medier.
Kommunfullmäktige 1994-09-22 § 64, bemyndigade kultur- och fritidsnämnden
att framgent fastställa följande avgifter:
Biblioteksverksamhet
- övertidsavgifter, portoavgifter, reservationsavgifter, kopieavgifter för kopiering
ur bibliotekets eget material, avgifter för mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation).
På grund av nya uppkomna behov föreslår förvaltningen nya avgifter och låneregler.
Förändringar i avgifter och låneregler
Förvaltningen föreslår följande förändringar i avgifterna.
Avgifter kultur- och fritidsnämnden är bemyndigade att besluta om:
• Övertidsavgiften för dvd sänks från 10 till 5 kr/dag
• Kravavgiften blir sammanlagt 10 kr istället för 15 kr
Avgifter kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att
besluta:
• Avgift för färgkopiering/utskrift 2 kr/sida för A4 (nytt tillägg)
• Avgift för färgkopiering/utskrift 4 kr/sida för A3 (nytt tillägg)
• Avgift från första sida kopiering/utskrift istället för fem fria kopior
• Ersättning för tidskriftsnummer 50 kr istället för 60 kr
• Ersättning för dvd 400 kr istället för 550 kr
I lånereglerna har det skett språkliga förändringar samt så har ett stycke om sekretess tillkommit.
Utdragsbestyrkande
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KFNAU § 54
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-09-22 från förvaltningschefen och kultur- och fritidschefen
– Förslag till reviderade avgifter biblioteksverksamhet F5.2
– Låneregler för biblioteken i Lomma kommun
– Låneregler för biblioteken i Lomma kommun – utdrag hemsida
Kultur- och fritidsnämndens utskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:
- Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag på nya låneregler
och krav- och övertidsavgifter från 2015-11-01.
- Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att fastställa förvaltningens förslag på avgift för kopiering och ersättningssavgifter.
- Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att bemyndiga
kultur- och fritidsnämnden fastställa kopierings- och ersättningsavgifter.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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