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§ 27 Motion om avgift för reserverade böcker

lNLEDNING
Kristina Nyberg [S] inkom den 18maj med rubricerad motion. Motionären föreslår

att reservationsavgiften för böcker tas bort på biblioteken i Sala kommun.

Beredning
Bilaga KS2017/ 30/ 1,svar på motion från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2017/30/2, beslut KFN § 93
Bilaga KS2017/30/3, yttrande från Kultur och Fritid
Bilaga KS 2017/30/4, motion
Ledningsutskottets beslut 2017-01-31, § 33

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-
fullmäktige beslutar
g avslå motionen.

Ulrika Spårebo [S] och Johanna Ritvadotter [V]yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
ü bifalla motionen.

Propositionsordning i

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och
Ulrika Spårebos (S) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät avslå motionen.

Reservationer

Ulrika Spårebo (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S),Anders Dahlström [S] re-
serverar sig till förmån för Ulrika Spårebos yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige
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Svar på motion - avgift för reserverade böcker
Kristina Nyberg (S) inkom den 18 maj 2016 med rubricerad motion. Motionären
föreslår:

0 att reservationsavgiften för böcker tas bort påvåra bibliotek i Sala kommun.

Motionären skriver att låna böcker på vårt stadsbibliotek och på filialer runtom i
kommunen är gratis. Det ska fortsätta vara så för att främja fler att läsa böcker så att
antalet böcker som lånas ut Varje år stiger.

Motionären tycker att det är dags att ta bort den avgift som ñnns för att reservera

böcker. Den ligger idag på 10 kronor per bok.

Summan kan tyckas liten, men motionärens grundhållning är att bibliotekets
tjänster så långt som möjligt ska vara kostnadsfria. Detta för att alla ska kunna
använda och ta del av tjänsterna på lika villkor, samt att så många som möjligt ska
kunna och vilja använda tjänsterna.

Motionen har remitterats till kultur-och fritid för yttrande.

I sitt yttrande skriver kultur- och fritidskontoret att reservationsavgift för böcker
sedan länge funnits som en avgift i biblioteksvärlclen. Det har setts som en avgift

som kompenserar kostnader för utskick, hantering etc.

Förändrade tider har inneburit att den reella portokostnaden minskat men ersatts

av en avgift för SMSsom biblioteksdatasystemet innebär. Även synen påbibliotekets
bestånd och cirkulation har förändrats liksom användarperspektivet. Det är idag

inte ovanligt att bibliotek erbjuder avgifter utan reservationer. I Västmanland är det
enbart Sala, Fagersta och Köping som tar ut en avgift.

Fördelarna med att ta bort reservationsavgifter skulle innebära en förenkling av
administrationen och distribution av de reserverade böckerna. Framförallt skulle
det ur ett läntagarperspektiv bli en mer jämställd och rättvis biblioteksservice.

Kontoret anser dock att avgiften för fjärrlån bör kvarstå, vilket är brukligt. Fjärrlån
är en kostsam hantering och kostnaden på 10 konor är en markering.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt att avslå motionen med hänvisning till attt Sala
kommun bör avvakta eventuella förslag till förändringar som framkommer i
projektet Regional bibliotekssamverkan.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 DD Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: D224-188 50 carolagunnarsson@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 DD
www.5ala.se
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Kommunstyrelsen

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

    
\.

Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen
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KFN§ 93 Motion -avgift på reserverade böcker

INLEDNING
Kristina Nyberg (S) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att

reservationsavgiften för reserverade böcker tas bort.

Beredning

Bilaga ärende 2016/44, motion samt yttrande

Yrkanden

Kristina Nyberg [S] yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
flyrka bifall till motionen.

Anders Westin (C) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
a_tt avslå motionen med hänvisning till att Sala kommun bör avvakta eventuella

förslag till förändringar som framkommer i projektet Regional bihliotekssamverkan.

Hans Berg [S] yrkar bifall till Kristina Nyberg (S) förslag.

Per Larsson [SBÄ] och Michael P B Johansson (M)yrkar bifall till Anders Westin (C)
förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enlighet med Anders Westin (C) yrkande.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

m avslå motionen med hänvisning till att Sala kommun bör avvakta eventuella
förslag till förändringar som framkommeri projektet Regional bihliotekssaznverkan.

Reservation

Kristina Nyberg (S) och Hans Berg [S] reserverar sig till förmån för Kristina Nyhergs
yrkande.

Utdrag

Kommuns elsen
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Boel Simonsson

YTTRANDE

Kristina Nyberg (S) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att reservations-
avgiften för reserverade böcker tas bort.

Reservationsavgifter för böcker har länge funnits som en avgifti biblioteksvärlden.
Det har setts som en avgift som kompenserar kostnader i utskick, hantering etc.

Förändrade tider har dock inneburit att den reella portokostnaden minskat men
ersatts av en avgift för SMSsom biblioteksdatasystemet bär. Synen på bibliotekets
bestånd och cirkulation har även förändrats liksom användarperspektivet. Det är
idag inte ovanligt att bibliotek erbjuder reservationer utan avgift. I Västmanland är
det enbart Sala, Fagersta och Köping som tar ut en avgift.

Fördelarna med att ta bort reservationsavgifter skulle innebära en förenkling av
administration och distribution av de reserverade böckerna. Framförallt skulle det
ur ett låntagarperspektiv bli en mer jämställd och rättvis biblioteksservice.

Avgiften för fjärrlån bör dock kvarstå vilket är brukligt. Fjärrlån är en kostsam
hantering och kostnaden på 10:- är en markering.

Intäkten för reserverade böcker och förseningsavgifter finns som en budgetpost för
verksamheteten. I årets budget beräknas förseningsavgifter och reservationsavgifter
uppgå till 90'. Vi kani nuläget inte särskilja ersättning för reservationer respektive
förseningsavgift. Borttagande av reservationsavgift skulle således påverka budget.
Vi uppskattar att det skulle innebära ett inkomstbortfall på ca 45'.

Eventuellt kan man i samband med borttagande av reservationsavgiften se över
förseningsavgifterna för att genom detta kompensera för ev. intäktsbortfall. Beslut
om detta bör dock ske vid senare tillfälle då den Regionala bibliotekssamverkan har
kommit längre i sitt arbete.

Vi bifaller motionsställarens önskan om borttagande av reservationsavgift på
biblioteksböcker inom kommunen men att fjärrlånat material fortfarande
avgiftsbeläggs.

Boel Simonsson

Bibliotekschef, Sala kommun

SALAKOMMUN Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala Boel Simonsson

Kommunstyrelsensförvaltning Växel:D224-7477 U0 Bibliotekschef
Box 304 Fax: 0224-188 50 Stadsbiblioteket

733 25 Sala stadsi1ibliotek@sala.se boel.simonsson@sala.se
www.sala.se Direkt: 0224-747701
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Motion

Väckes av: Kristina Nyberg

Avgift för reserverade böcker

Att låna böcker på vårt statsbibliotekn och filialer runtom i kommunen är

gratis och ska så fortsätta vara för att främja fler att läsa böcker så att

antalet böcker som lånas ut varje år stiger. _
Men vi socialdemokrater tycker nu att det är dags att ta bort den avgift som

finns när det gäller avgiften för reserverade böcker. Den ligger idag på 10

krper reservation. Summan kan tyckas liten, men vår grundhållning är att

bibliotekets tjänster så långt som möjligt skall vara kostnadsfria så att alla

ska kunna ta del av dem på lika villkor, samt att så många som möjligt ska

kunna och vilja.använda våra tjänster.

jag föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att reservationsavgiften för böcker tas bort på våra bibliotek i kommunen.

Sala 17/5-2016

málølwøwøjüWTO/
Kristina Nyberg [S]

l
l


