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1. Inledning

9 § bibliotekslagen (2013:801) är den bestämmelsen som ger bibliotek rätt
att ta ut avgifter. I paragrafen stadgas att på folkbiblioteken ska allmänheten
avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid
oavsett publiceringsform.
Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande
tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som
de har lånat.
Syftet med förevarande dokument är att ange i vilka situationer avgift tas ut
och med vilket belopp.

2. Förseningsavgift

Förseningsavgiften tas ut från och med den dag låntagaren fyller 18 år.
Första förseningsveckan utgår ingen förseningsavgift. Därefter utgår en
avgift för varje påbörjad vecka. Kostnaden är 10 kronor per påbörjad vecka
och per lånad media.

3. Påminnelseavgift

Två dagar innan lånetiden går ut skickas ett påminnelsesms om att lånetiden
snart går ut. Återlämnas inte mediet eller lånas om skickas två påminnelser,
antigen via e-post eller via brev beroende på om låntagaren har angett en epost. Påminnelseavgift tas endast ut för utskickad påminnelse via brev.
Påminnelse i form av e-post är gratis. Efter två förseningspåminnelser
skickas en faktura på aktuellt belopp. Påminnelavgiften är 20 kronor.

4. Förkommen media, vuxen

Faktura skickas ut för förkommen eller förstörd media. Avgiften för
förkommen eller förstörd vuxenmedia är 300 kronor.

5. Förkommen media, barn

Vid inte återlämnat media för barn och ungdomar utgår en faktura till
vårdnadshavaren. Avgiften för förkommen eller förstörd barn- och
ungdomsmedia är 170 kronor.

6. Förkommen film

Avgiften för DVD är detsamma oavsett om det är en barn- eller ungdoms
DVD eller en DVD avsedd för vuxna. Avgiften för DVD är 500 kronor.
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7. Förkommen tidskrift

Avgift för förkommen tidskrift är 55 kronor.

8. Enstaka kopior

Enstaka kopior ur dagstidningar är gratis i övrigt gäller kopieringstaxan som
finns i kommunen.

9. Övrigt och sammanställande tabell
Utskickad faktura makuleras inte. Skickad faktura ska betalas oavsett om
median hittas eller kommer tillbaka. Då anses median som köpt och får
behållas.
Finns det synnerliga skäl att efterskänka avgiften för förkommen
skadad/förstörd media beslutas detta av sektorchef. Sådana skäl kan till
exempel vara att exemplaret är föråldrat, i dåligt skick eller att ersättningen i
övrigt blir oskäligt. Om enstaka pek/bilderbok förstörs bör avgiften
efterskänkas.
Överstiger låntagarens skuld 100 kronor spärras lånekortet och låntagaren
kan inte låna eller reservera mer så länge skulden förblir obetald.
Översyn av nedan avgifter kan ske varje år enligt Konsumentprisindex med
basår 2022 utifrån nedan angivna belopp. Avrundning ska ske till närmaste
tiotal. Beslut om indexjustering sker av behörig nämnd.

Övertidsavgift
Påminnelseavgift
Förkommen media, vuxen
Förkomna media, barn
Förkommen film
Förkommen tidskrift

Belopp 2022

10
20

Avser
Per media och påbörjad vecka
Per brevutskick

300
170
500
55

Per styck
Per styck
Per styck
Per styck

Förevarande dokument och avgifter ska träda i kraft från och med den 1
januari 2022.

