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Verksamhetsområde 
8.3. Bedriva biblioteks-
verksamhet 

Beskrivning  
Bibliotekslagen anger att kommuner ska ha biblioteksverksamhet som verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja läsning, litteratur, information, utbildning, forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteken samlar, registrerar, vårdar, magasinerar och förmedlar media och information. De tillhandahåller även 
öppna mötesplatser. Som en del av stadens hållbarhetsarbete möjliggör stadsbiblioteket för stadens invånare att testa elcyklar. I staden finns 
stadsbiblioteket i Mölndal och biblioteken i Kållered och Lindome samt en bokbuss. 
 
Processen innefattar att hålla bibliotekens beståndskatalog och låntagarregister uppdaterade. Låntagarrapporter skapas för att se vilka 
användare som är inaktuella. In- och utlån av bibliotekens media och stadens elcyklar hanteras i systemet Libra. Libra kommer att ersättas 

 
bibliotekens låntagare att låna bibliotekens datorer. Denna hantering sker i systemet Netloan. 

Process 
8.3.1 Samordna in- 
och utlån 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Administrera in- och utlån 
 
 

Beståndskatalog Uppdateras 
löpande 

Digitalt Biblioteksdata-
system 
 

Utskrift av hela 
beståndskatalogen görs till 
PDF/A-fil vart femte år 
med startår 2011 
 

 

Ansökan om lånekort för 
minderåriga  

Gallras vid 
inaktualitet* 

Papper  *Godkännande från 
vårdnadshavare. Gallras 
direkt. 
 

 

Register över låntagare Uppdateras 
löpande* 

Digitalt Biblioteksdata-
system 

*För inaktuella konton sker 
gallring efter 3 år. 

 

Cirkulationsadministration  
(in- och utlåningsdata) 

Gallras när lånet 
upphör 

Digitalt Biblioteksdata-
system 

  

Utlåningsstatistik Gallras efter 10 
år 

Digitalt Biblioteksdata-
system, gemensam 
server 
 

Hämtas från biblioteksdata-
systemet och läggs som en 
fil på gemensam server 

 

Låntagarrapporter Gallras vid 
inaktualitet* 

Digitalt Biblioteksdata-
system 

*Få fram rapporter över de 
konton som ej används 
längre så dessa kan raderas. 
Rapporten gallras därefter. 

 

Register över bibliotekens 
publika datorer  

Uppdateras 
löpande 

Digitalt Gemensam server   



Loggar över användning av 
publika datorer och nätverk 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Kronologisk 
ordning, Netloan 

När bokad tid löpt ut. 

Besöksstatistik Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Ingår i 
verksamhets-
berättelsen 

Utdrag görs årligen från 
besöksräknare, tas in i 
verksamhetsberättelsen och 
gallras sedan. 


