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Reviderade avgifter Eskilstuna stadsbibliotek

Förslag till beslut
Fastställa angivna avgifter vid Eskilstuna stadsbibliotek.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen (1991:100) har kommuner och landsting rätt att ta ut
avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kultur- och
fritidsnämnden fattar beslut i avgifter som rör bibliotekslån enligt bibliotekslagen
(2013:801). Den senaste höjningen av avgifterna skedde för flera år sedan. Under
de senaste åren har kostnaderna för t.ex. porto ökat. Eskilstuna stadsbiblioteks
avgifter har jämförts med de avgifter som tas ut på folkbibliotek i kommuner av
jämförbar storlek (Borås, Gävle, Halmstad, Karlstad, Sundsvall, Växjö och
Örebro). Utifrån den jämförelsen och de faktiska kostnadsökningarna föreslås
avgifterna höjas enligt förslag som presenteras i texten nedan.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna stadsbibliotek tar ut avgifter av bok/övriga media som återlämnas för
sent, bok/övrig media som inte återlämnas, ersättning för nytt lånekort (det första är
gratis), samt fjärrlån (bok/media inlånat från bibliotek utanför kommunen). En
maxavgift per återlämningstillfälle och en maxavgift per lånad media begränsar
kostnaderna för låntagaren. Porto- och expeditionsavgift för en påminnelse om att
bok/övrig media har överskridit återlämningsdatum är fem kronor och beslutades
av kultur- och fritidsnämnden 2001-01-25 § 11.
Avgifter i kommunal verksamhet
Enligt kommunallagen 8 kap § 3b och 3c (119:100) har kommuner och landsting
rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster
som kommunen är skyldig att erbjuda enligt lag, till exempel biblioteksverksamhet,
får avgifterna dock inte vara högre än motsvarande självkostnadspris.
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I kultur- och fritidsnämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige 2015-1210 §292 ges nämnden rätt att fatta beslut i ärenden som rör avgift för bibliotekslån
enligt 3 § bibliotekslagen (1996:1596) inom nämndens ansvarsområden. Sedan
reglementet beslutades har bibliotekslagen ändrats (2013:801), samma lydelse
återfinns numera i 9 §.

Avgifter vid Eskilstuna stadbibliotek
Förseningsavgift: 3 kr per dag för lånad bok/övrig media.
Snabblån bok/media och film: 10 kr per dag.
Barn upp till 18 år betalar ingen förseningsavgift.
Porto- och expeditionsavgift för utsänd påminnelse: 10 kr.
Porto- och expeditionsavgift för utsänd faktura: 30 kr.
Fjärrlån inom Sverige: 25 kr.
Kopia fjärrlån: faktisk kostnad.
Nytt lånekort vuxen: 20 kr.
Nytt lånekort barn: 10 kr.
Ersättning för bok/övrig media ersätts med faktisk kostnad, när det finns en sådan,
annars gäller dessa ersättningar:
Vuxenbok: 250 kr.
Barnbok: 100 kr.
Tidskrifter: 50 kr.
Film: 500 kr.
Teve- eller dataspel: 500 kr
Maxavgifter för böcker/media återlämnade vid samma tillfälle:
Vid återlämning av en bok/övrig media: 100 kr.
Vid återlämning av flera böcker/övrig media: 300 kr.
Vid skuld mer än 100 kronor så ska den regleras innan nya bibliotekslån kan ske.
Avgifterna gäller från 2016-10-01.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
De ändrade avgifternas syfte är täcka de tillkommande kostnaderna för utgifter i
samband med inköp av media som inte återlämnas. Avgifterna förväntas bidra till
att låntagare i större utsträckning återlämnar media i tid, vilket i sin tur gör att
Eskilstuna stadsbiblioteks media blir tillgängliga för fler i större utsträckning.
Eftersom en jämförelse med jämförbara folkbiblioteks avgifter har legat till grund
för förslaget till ändrade avgifter vid Eskilstuna stadsbibliotek har bedömningen
gjorts att de ändrade avgifterna är skäliga och att de inte kommer att hindra.
Eskilstunas invånare att nyttja Eskilstuna stadsbibliotek och dess tjänster.
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Det finns inga avgifter gällande barnböcker.
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