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Riktlinjer och rutiner för lån mellan kommunbiblioteken i Blekinge,
Kalmar och Kronobergs län (sydostlån)
En förutsättning för en fungerande verksamhet är att kommunbiblioteken i Blekinge, Kalmar
och Kronobergs län har ett mediebestånd som täcker de egna kommuninvånarnas
grundläggande behov. En annan förutsättning är att regionen strävar efter att i så hög grad
som möjligt bli självförsörjande på medier och att fjärrlån utanför regionen minskas.
Riktlinjer
 Lånesamarbetet gäller alla typer av media inkl. talböcker, mångspråkig litteratur och
musikinspelningar och bygger på ett generöst förhållningssätt. Filmer är undantaget
lånesamarbetet men vid särskilda tillfällen kan förfrågan om lån göras men varje
bibliotek har rätt att säga nej.
 Varje beställning på köpbara media, som biblioteken tar emot, ska ses som ett
inköpsförslag.
 Media som biblioteket äger, men som är utlånade, kan lånas - angelägenhetsgrad och
förnuft avgör.
 I de flesta kommunerna kan beställningar göras från filialbiblioteken men ska ske
med förstånd. Ta gärna kontakt direkt med mindre filialer före lån. Se separat
förteckning.
 Utlånande bibliotek avgör om utlån ska ske.
Praktiska rutiner
 Beställningar gällande huvudbibliotekens bestånd görs i respektive biblioteks
nätkatalog.
 Biblioteken tar ut plocklistor minst en gång per dag. Plocklistor tas ut i så nära
anslutning till hämtning som möjligt.
 Önskvärd gemensam lånetid för normallån är 5 veckor och kortlån 3 veckor.
 Om beställningen inte kan expedieras måste lånesökande bibliotek snarast meddelas.
För kontaktpersoner på biblioteken se separat förteckning.
 Varje bibliotek bevakar själv sina reservationer hos lånegivande bibliotek.
Transporter
 Transporter sker tre gånger i veckan mellan kommunbiblioteken i de tre länen och
sköts av Poståkeriet. Leveransdagar är måndag, onsdag och fredag.
 Vid felsändning, utebliven låda o dyl. kontakta Transportcentralen i Kalmar,

1

010-436 14 57 eller Mårten Sigbäck, marten.sigback@postnord.com, 0709-80 62 50.
Informera/sätt kopia till Therese Nilsson, therese.nilsson_3@kalmar.se, eller Maria
Lundqvist, maria.lundqvist@regionblekinge.se.
Gemensamma medieanslag
 För kompletterande inköp finns ett anslag för Blekinge och Kronoberg samt ett för
Kalmar län. Dessa anslag ska ses som ett komplement till lånesamarbetet. Se
separata riktlinjer.
Utvärdering
 För Blekinge och Kronoberg mäts strömmarna mellan biblioteken mäts efter varje
årsskifte, för Kalmar län vart annat år.
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