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Ändrade avgifter på biblioteken i Åtvidaberg
Ärendebeskrivning
Kommunerna i Östergötland, dvs Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping,
Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik,
Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög, samt även Tranås, har beslutat att
upphandla ett gemensamt biblioteksdatasystem med en gemensam
kontoorganisation och gemensamt låntagarregister. Regionförbundet
Östsam, som är ett kommunalförbund, kommer att äga systemet via
Länsbibliotek Östergötland, som är en del av regionförbundet.
Biblioteken kommer av östgötarna i framtiden att upplevas som ett gemensamt Östgötabibliotek. Visionen är att erbjuda östgötarna en jämlik
biblioteksservice oberoende av var man bor i länet.
Ett gemensamt biblioteksdatasystem för alla kommunbibliotek i länet
innebär att det blir en gemensam bibliotekskatalog och ett gemensamt
cirkulationssystem för hela länet. Medierna kommer fortfarande att användas gemensamt över hela länet med hjälp av ett transportsystem
som når ut till alla kommunbibliotek flera gånger i veckan.
Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets handläggning
Kommunbiblioteken har enats att ta bort övertidsavgifter och utlåningsavgifter och ha gemensamma ersättningar för förkomna medier.
Nuvarande avgifter
Åtvidabergs biblioteken har i dagsläget följande avgifter:
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Utlån av DVD media: 10 kronor



Övertidsavgifter:
Bok/CD/PC-spel - 5 kr per vecka.
Video/DVD - 5 kr per dag.



Ersättning för förkomna medier:
Bok, barn: 100 kronor
Bok, vuxen: 200 kronor
CD, musik: 150 kronor
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CD, bok: 200 kronor
DVD: 500 kronor
Tidskrift: 50 kronor
PC-spel: ersätts med beräknat återanskaffningsvärde
Förlorat lånekort: 20 kronor
Avvikelser har förekommit beroende av eventuellt nyanskaffningsvärde.


Kopiering och utskrifter:
2 kronor/sida (A4), 4 kronor/sida (A3)
Förslag till nya avgifter
De nya föreslagna avgifterna som kommunbiblioteken har enats kring
är följande:
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Inga övertidsavgifter och inga avgifter för utlån av media



Ersättning för förkomna media:
Förlorat lånekort: 10 kr
Barnbok: 100 kronor
Vuxenbok: 300 kronor
Pocketbok: 100 kronor
Ljudbok, barn: 100 kronor
Ljudbok, vuxen: 300 kronor
CD, musik: 150 kronor
CD-häfte: 30 kronor
CD-omslag: 10 kronor
Tidskrift per nr: 50 kronor
Tidskrift, hel årgång: prenumerationspris
DVD-film: 400 kronor eller återanskaffningspris (om detta överstiger
400 kr)
TV- och PC-spel: 400 kronor eller återanskaffningspris (om detta
överstiger 400 kr)
Språkkurs: återanskaffningspris
Dyra och svårersättliga media: återanskaffningspris
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Kopiering och utskrifter:
2 kronor/sida (A4)
3 kronor/sida (A3 eller dubbel A4)
5 kronor/färgsida (A4)
7 kronor/färgsida (dubbel A4)

Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra
avgifterna på biblioteken i Åtvidaberg i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgifterna på biblioteken i Åtvidaberg i enlighet med föreliggande förslag.

Kommunfullmäktiges handläggning
Elisabeth Edlund yrkar att föreliggande beslutsförslag kompletteras med
att ändringen gäller från och med den 1 juli 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Edlunds tilläggsyrkande,
varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgifterna på biblioteken i Åtvidaberg i enlighet med föreliggande förslag.
Ändrade avgifter skall gälla från och med den 1 juli 2012.
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