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Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare  

  3. Godkännande av dagordningen  

  4. Information om målsyrning i Håbo kommun 

  5. Information om sommarjobb 2015 

  6. Information om Verkstan 

  7. Information om demokratiprojekt 

  8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård 

  9. Information om driftavtal - lägesrapport 

 10. Förslag till nya avgifter vid Håbo bibliotek 

 11. Biblioteksplan 2016-2019 

 12. Övriga frågor 

 

 

 

 

 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2015-03-16  

Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

 

Håkan Welin (FP) 
Ordförande 

 
 

 

 

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-09 KS2015/106 nr 2015.1451 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Marie Holmqvist, Enhetschef kultur och bibliotek 
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Förslag till nya avgifter vid Håbo bibliotek 
Sammanfattning 
Berättelserna är centrala i bibliotekens verksamhet. Ännu så länge är de 
oftast i fysiska böcker eller som ljudböcker i olika format. E-boken börjar ta 
mark. Berättandet tar sig också i andra uttryck så som via musik, film, TV- 
och dataspel. Detta återspeglas på biblioteken. 

I december 2014 kunde biblioteket inom avdelningens befintliga utrymme 
skapa ett basutbud på drygt 200 dvd för barn, unga och vuxna.  

Förseningsavgifter och avgift vid förkommen/skadad dvd måste fastställas 
innan utlåning kan börja ske. Dvd köps in till biblioteken med 
visningsrättigheter, varför priset ligger mellan 250-495 kr/film. Denna 
kostnad bör återspeglas i avgifterna. En åldersgräns för att låna dvd är att 
rekommendera eftersom ersättningskostnaden är hög. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-04 § 42/2009 om avgifter vid Håbo 
bibliotek. Då uppdrogs åt dåvarande bildningsnämnden att revidera taxorna 
vid behov. Eftersom bildningsnämnden inte längre existerar måste 
eventuella nya beslut om avgifter återigen fastställas av fullmäktige. 

En omvärldsbevakning vad gäller att satsa på utlån av film i dag är relevant. 
Den visar att många (t ex arbetslösa) av ekonomiska skäl inte har råd med 
ett större utbud av TV-kanaler eller med betaltjänster så som till exempel 
Netflix. Det finns också de som saknar uppkoppling hemmavid. TV-kanaler 
och betaltjänster erbjuder dessutom ett högst begränsat utbud och där till 
exempel klassiker ofta saknas.  

Motbakgrund av detta har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag till 
avgifter vid Håbo bibliotek. I förvaltningens förslag föreslås 
förseningsavgiften för dvd till 5 kr per dag, och avgiften för förekommen 
eller skadad dvd till 500 kr per dag.  

Förvaltningen föreslår även att åldersgränsen för uthyrning av dvd fastställs 
till 16 år. 

Beslutsunderlag 
- Avgifter vid Håbo bibliotek, hid 2015.1474 
- KF § 42/2009 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter vid Håbo 

bibliotek (hid. 2015.1474) 
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2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om 
avgifter vid Håbo Bibliotek daterad 2009-05-04, § 42 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa åldersgränsen för 
utlåning av dvd till 16 år. 

_________ 

Beslutsexpediering 
Enhet Kultur och Bibliotek 
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Avgifter vid Håbo Bibliotek 

 

 



 

 TAXA Sida 2 av 2 
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 2015-03-09 KS2015/106 nr 2015.1474 

 

Avgifter vid Håbo Bibliotek 
1 § Förseningsavgifter 
5 kr per volym och påbörjad vecka. 
5 kr per dag för DVD. 
Maxavgift per återlämningstillfälle är 100 kr. 
2 § Snabblån och fjärrlån 
5 kr per volym och dag. 
Maxavgift per återlämningstillfälle är 100 kr.  
Barn har inga förseningsavgifter. 
Om boken har förkommit skickas en räkning. 
 
3 § Ersättning vid förkomna/skadade medier 
Vuxenbok 250 kr  
Barnbok 100 kr  
Tidskrift 100 kr  
Videofilm, cd-skiva, cd-rom 250 kr  
DVD 500 kr  
Fjärrlånad bok 500 kr  
Exp.avgift 10 kr. Inkassoavgift 180 kr. 
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Biblioteksplan 2016-2019 
Sammanfattning 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Skolbiblioteken 
styrs av skollagen som säger att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha 
tillgång till skolbibliotek. (SFS 2010:800). 

Enligt bibliotekslagen har alla offentligt finansierade bibliotek i uppdrag att 
verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övrigt., Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla, men barn och 
unga liksom de språkliga minoriteterna är prioriterade. 

Ansvaret för Håbobornas tillgång till bibliotek delas av KS och barn-och 
utbildningsnämnden. Men även socialförvaltningen berörs i hög grad. 
Biblioteken ger också service till människor som vill etablera sig i det 
svenska samhället och som söker arbete eller utbildning. Att arbeta med att 
öka den digitala inkluderingen har blivit ett kärnuppdrag för alla bibliotek. 

Biblioteksuppdraget är i grunden stabilt, men beroende av 
omvärldsförändringar, teknik och digital utveckling. I dagsläget ersätter inte 
den digitala tekniken den fysiska boken eller platsen. Det gör att biblioteken 
hela tiden behöver arbeta parallellt, inte med antingen eller utan med både 
och.  

Att bidra till att människor kan ta till sig och förstå sammanhängande texter 
och mer komplexa resonemang är ett grundläggande uppdrag för skolan, 
men också för förskolan och för biblioteken. För att möta det behovet 
behöver kompetensen på biblioteken vara hög och bred. Det kan finnas 
behov av helhetslösningar för av att utveckla samarbeten mellan förskola, 
skola och bibliotek som kan bidra till elevernas måluppfyllelse. 

Eftersom Håbo är en kraftigt växande kommun, växer också behovet av 
folkbiblioteksservice i flera delar av kommunen. Arbetet kräver nytänkande 
och prestigelöshet, utifrån det grundläggande uppdraget att möjliggöra för 
alla att få del av kvalitativt god biblioteksservice fysiskt och/eller digitalt.   

Biblioteksplanen har fokus på medborgarnas behov av biblioteksservice och 
tas fram i aktiv dialog med medborgare och med medarbetare. 
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Beslutsunderlag 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801)  

Håbos biblioteksplan 2012-2015 

 
Förslag till beslut 

1. Ge Kultur och livsmiljö i uppdrag att ta fram den nya biblioteksplanen 
för Håbo kommun i samverkan med Utbildningsförvaltningen och 
övriga förvaltningar, samt i dialog med medborgare och andra 
intressenter inom kommunen. 

2. Kultur och livsmiljöutskottet är politisk referensgrupp i uppdraget 

3. Förslaget till biblioteksplan ska gå på remiss med möjlighet för samtliga 
nämnder att lämna synpunkter.  

4. Den färdiga biblioteksplanen fastställs slutgiltigt i kommunfullmäktige. 
__________ 

Beslutsexpediering 
Avdelning Kultur och Livsmiljö 

Enhet Kultur och Bibliotek 
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