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§ 70 Dnr 2021/00256  

Avgifter biblioteket 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avgifter för biblioteket antas.         

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslöt 2021-05-06 § 24 att anta förslag till avgifter för biblioteket som ett 

led i arbetet kring bibliotekssamverkan i Dalarna. Avgifterna ska fastställas av 

kommunfullmäktige.  

Arbetet med att förverkliga bibliotekssamverkan i Dalarna pågår.  

I samband med detta föreslår biblioteksansvariga i kommunerna att införa gemensamma 

avgifter inom Dalabiblioteken. 

Detta görs för att det blir logiskt för biblioteksanvändarna om avgifterna är desamma 

oavsett vilket bibliotek man använder. Enhetliga avgifter ökar också likvärdigheten för 

användarna och minimerar extra administration i det gemensamma 

biblioteksdatasystemet. 

Förseningsavgifter, reservationsavgifter och avgift för att beställa fjärrlån tas bort i de 

kommuner som inte redan har gjort det. Ersättningsavgifterna samordnas och alla 

kommuner antar schablonavgifter för medier som inte återlämnas. Övriga avgifter som 

biblioteket har undantas från detta förslag.  

Förslag till avgifter inom Dalabiblioteken 

Reservations- och utlåningsavgifter 

Inom Dalabiblioteken tas inga reservationsavgifter ut. 

Fjärrlån av bok 

Inom Dalabiblioteken tas ingen avgift ut vid fjärrlån av bok. 

Fjärrlån innebär lån av bok från bibliotek utanför Dalabiblioteken. 

Fjärrlån av artikel 

Utskriftskostnad enligt kommunens gällande taxa för utskrifter. 

Förseningsavgifter 

Inom Dalabiblioteken tas inga förseningsavgifter ut. 

Ersättningsavgifter 

Ersättningsavgifter för låntagare från 18 år – gäller medier på vuxenavdelningen: 

Bibliotekskort 0 kr (gäller även ersättningskort) 

Böcker och ljudböcker 250 kr (eller likvärdig ersättningsbok) 

Tidskrift, småtryck, pocket 50 kr 

DVD-fil 250 kr 

Tv-spel 600 kr 

Musik-cd 100 kr 

Fjärrlån enligt utlånande biblioteks avgifter 

Föremål enligt anskaffningsvärde          
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Yrkande 

Kerstin Ernebrink (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

 

 


