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Information till målsman om barns lånekort  

För att kunna låna böcker vid folk- och skolbiblioteken i Leksand behöver ditt barn ett lånekort. 
Innan vi gör ett lånekort behöver vi ditt godkännande. 

Dessa regler gäller för lån på biblioteken i Leksand 
Lånetiden för böcker är 28 dagar. Sista återlämningsdag finns stämplat längst bak i boken eller på 
kvittot som barnet får vid utlån. En bok kan lånas om fyra gånger, om ingen står på kö. 
 
Vi tar inte övertidsavgift på försenade böcker av barn och ungdomar under 18 år. När lånetiden 
gått ut skickas en påminnelse genom klassläraren för lån på skolbiblioteken, eller via post, mejl, 
eller sms för lån på folkbiblioteken. Kontakta biblioteket för återlämning eller omlån när 
barnet fått påminnelse om försenat lån. Bok som inte återlämnats, eller som blivit förstörd, 
ersätts med 125 kr för barnböcker och 250 kr för vuxenböcker, eller genom att ett nytt exemplar av 
boken lämnas till biblioteket.  

Lånekortet gäller för lån vid alla bibliotek i Leksand. Om ditt barn har ett lånekort i skolan, finns 
möjlighet att få ett extra lånekort på Leksands bibliotek. 

Om du vill fråga om något kan vi nås på:  
Skolbibliotekarier:  
Lena Lilja Hållnissa – Sammilsdal – tel. 805 68, lena.lilja-hallnissa@leksand.se 
Philip Elisson – Gärde, Åkerö, Siljansnäs – philip.elisson@leksand.se  
Susanne Juhl – Insjön – tel. 805 50, susanne.juhl@leksand.se 
Maria Mankler – Ullvi, Tällberg – maria.mankler@leksand.se 
Leksands bibliotek:  
Matilda Böwes, tel. 802 52, matilda.bowes@leksand.se 
 
 

 

Som förälder och vårdnadshavare medger jag att mitt barn har ett lånekort. Jag har tagit del av 
de låneregler som gäller och förbinder mig som vårdnadshavare att svara för eventuella 
ekonomiska anspråk på grund av att lånereglerna inte följs eller lånat material förkommer. 

Ort och datum Målsmans underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Målsmans personnummer (ååmmdd-nnnn) 

Barnets namn 

 

 

Barnets personnummer (ååmmdd-nnnn) 

Adress 

 

 

Telefon 

 

Se nästa sida för information om behandling av dina personuppgifter! 
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Information om behandling av dina personuppgifter 

Leksands kommuns bibliotek behöver använda dina personuppgifter för att kunna behandla din 
lånekortsansökan. Dina personuppgifter kommer endast att användas till administration av utlån av media. 
Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att dina personuppgifter kan delas 
med ett personuppgiftsbiträde vid tekniskt behandling. Dina personuppgifter kommer inte att delas med 
några andra organisationer förutom när det gäller krav. Låneregistret gallras efter 6 månader. Dina 
personuppgifter förvaras så länge du är en aktiv kund hos oss. Leksands kommunstyrelse är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen.  
Du har rätt enligt dataskyddsförordningen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får 
begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begära att behandlingen upphör när som helst, 
genom att kontakta Leksands kommuns dataskyddsombud via brev eller mejl (kommun@leksand.se). Du 
kan få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att få flytta dina personuppgifter. Du har rätt att inge 
klagomål till datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. 
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