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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2021-11-30

Referensnummer för signaturer:

§ 52
Revidering av styrdokument i kommunala författningssamlingen: 
Biblioteksverksamheten (KN 2021.066)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
kulturförvaltningens förslag till revidering av ”Taxor och avgifter inom 
biblioteksverksamheten”.

Kulturnämnden beslutar att godkänna Kulturförvaltningens förslag till revidering av övriga 
styrdokument listade i tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 § 127 att samtliga styrdokument ska ses över av 
respektive nämnd minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov.

Mot bakgrund av detta har kulturförvaltningen gått igenom samtliga styrdokument rörande 
biblioteksverksamheten. Biblioteksplan 2020-2025 antogs 2020-10-12 och är därför ej med i 
denna översyn.

- Tentamensavgift på bibliotek
- Avgifter för kopiering – Vallentuna kulturhus och bibliotek
- Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten
- Riktlinjer för medier

Som bilagor medföljer samtliga styrdokument där förslag till tillägg är gulmarkerade och 
förslag till text som skall tas bort är överstruken. För förtydligande av förslag till åtgärder i 
samtliga styrdokument se bifogat dokument ”Uppföljning av styrdokument i kommunala 
författningssamlingen, Biblioteksverksamheten”.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-10, Revidering av styrdokument i kommunala 

författningssamlingen: Biblioteksverksamheten
 Uppföljning av styrdokument, kommunala författningssamlingen, 

Biblioteksverksamheten
 Tentamenavgift på biblioteket



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2021-11-30

Referensnummer för signaturer:

 Avgifter för kopiering, Vallentuna kulturhus och bibliotek
 Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten
 Riktlinjer för Bibliotek Vallentunas medieförsörjning



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KULTURFÖVALTNINGEN 2021-11-04

DNR KN 2021.066 
MARIE GUSTAVSSON SID 1/2
BIBLIOTEKSCHEF 
08-587 853 45  
MARIE.GUSTAVSSON@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revidering av styrdokument i 
kommunala författningssamlingen: 
Biblioteksverksamheten 

Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna kulturförvaltningens förslag till revidering av ”Taxor och avgifter inom 
biblioteksverksamheten”. 

Kulturnämnden beslutar att godkänna Kulturförvaltningens förslag till revidering av 
övriga styrdokument listade i tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-12 § 127 att samtliga styrdokument ska ses 
över av respektive nämnd minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov.

Mot bakgrund av detta har kulturförvaltningen gått igenom samtliga styrdokument 
rörande biblioteksverksamheten. Biblioteksplan 2020-2025 antogs 2020-10-12 och är 
därför ej med i denna översyn.

- Tentamensavgift på bibliotek
- Avgifter för kopiering – Vallentuna kulturhus och bibliotek
- Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten
- Riktlinjer för medier

Som bilagor medföljer samtliga styrdokument där förslag till tillägg är gulmarkerade 
och förslag till text som skall tas bort är överstruken. För förtydligande av förslag till 
åtgärder i samtliga styrdokument se bifogat dokument ”Uppföljning av styrdokument 
i kommunala författningssamlingen, Biblioteksverksamheten”. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/ungdomar. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Petri Peltonen Marie Gustavsson
Förvaltningschef Bibliotekschef 
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BIBLIOTEK VALLENTUNA

KULTURFÖRVALTNINGEN
VALLENTUNA KOMMUN · 186 86 VALLENTUNA
BESÖK: ALLÉVÄGEN 1
TFN: 08-587 853 50

BIBLIOTEK@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE/BIBLIOTEK

BIBLIOTEK VALLENTUNA

Uppföljning av styrdokument i 
kommunala författningssamlingen, 
Biblioteksverksamheten 
Under varje mandatperiod ska samtliga styrdokument som är publicerade på den 
kommunala författningssamlingen ses över och vid behov revideras. 

Kulturförvaltningen har sett över samtliga styrdokument som biblioteksenheten 
ansvarar för och kommit med förslag på åtgärd.

Uppföljning av styrdokument

Styrdokument Senaste 
revidering

Kommentar Åtgärd

Tentamensavgift på 
bibliotek

2015-11-23 Styrdokumentet 
används regelbundet 
och behov för 
revidering har inte 
identifierats.

Ingen åtgärd

Avgifter för kopiering 
– Vallentuna 
kulturhus och 
bibliotek

2014-11-10 Styrdokumentet togs 
fram då Kultur- och 
Fritidsförvaltningarn
a var en gemensam 
förvaltning, och 
omfattar därför även 
föreningskopiering. 
Denna hör 
organisatoriskt till 
Fritidsförvaltningen.

Ingen åtgärd

Taxor och avgifter 
inom biblioteks-
verksamheten

2018-11-12 Med bakgrund i 
utbud och 
efterfrågan finns 
behov av mindre 
revideringar av 
dokumentet. 

Styrdokumentet 
revideras (se bifogat 
förslag)

Riktlinjer för medier 2016-03-15 Nya riktlinjer för 
medier är framtagna 
– ”Riktlinjer för 
Bibliotek 
Vallentunas 
medieförsörjning”.

Styrdokumentet 
ersätts av det nya 
styrdokumentet, se 
kommentar
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Tentamenavgift på biblioteket
Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23 § 140. Reviderad av kulturnämnden: xxxx-
xx-xx § xx.

Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kulturförvaltningen/biblioteket.

Kulturnämndens avgift för distansstuderande skrivna i andra kommuner som vill 
tentera i Vallentuna.

 300 kr för distansstuderande skrivna i Vallentuna kommun
 600 kr för distansstuderande skrivna i andra kommuner.



ADMINISTRATION 
186 86 VALLENTUNA
TFN: 186 86 VALLENTUNA 

WWW.VALLENTUNA.SE

http://www.vallentuna.se/


Avgifter för kopiering

Avgifter för kopiering i Vallentuna kulturhus och 
bibliotek (KS 2014.358): 

Fastställda av kommunfullmäktige 2014-11-10 § 127. Reviderade av 
kulturnämnden xxxx-xx-xx § xx.
Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kulturförvaltningen,
Bibloteket.

 Svartvitt:
o A4

SID 1/ 1

o A3

 Färg:
o A4

o A3

 enkelsidigt 3 kr,
 dubbelsidigt 5 kr

 enkelsidigt 5 kr,
 dubbelsidigt 9 kr

 enkelsidigt 6 kr
 dubbelsidigt 11 kr,

 enkelsidigt 10 kr
 dubbelsidigt 19 kr.

Avgifter för föreningskopiering i Vallentuna kulturhus och bibliotek (KS 2014.364):
 Svartvit:

o A4

o A3

 Färg:
o A4

o A3

 0,50 kr

 1,00 kr

 2,00 kr

 4,00 kr.

ADMINISTRATION 
186 86 VALLENTUNA
TFN: 186 86 VALLENTUNA 

WWW.VALLENTUNA.SE

http://www.vallentuna.se/
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BIBLIOTEK VALLENTUNA

KULTURFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: ALLÉVÄGEN 1
TFN: 08-587 853 50

BIBLIOTEK@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

BIBLIOTEK VALLENTUNA

Fastställda av kommunfullmäktige 2018-11-12 § 148. Reviderade
av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xx.

Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kulturförvaltningen,
biblioteket.

Taxor och avgifter inom biblioteks-
verksamheten 
Förseningsavgift 

Avgifterna gäller per medium medie

Lån från vuxenavdelningen
DVD spelfilm 10 kr/dag
Snabblån och tidskrifter 5 kr/dag
Allt övrigt vuxen 5 kr/påbörjad vecka

Lån från barnavdelningen
DVD spelfilm barn 10 5 kr/påbörjad vecka

Maxbelopp förseningsavgifter
För ett medium medie 50 kr
För medier lämnade samtidigt 200 kr

Ersättning, skadade eller förkomna medier

Barnbok 150 kr/st
Vuxenbok 250 kr/st
Tidskrift 75 kr/st
DVD 500 kr/st
Ljudbok 250 kr/st
Musik-CD 200 kr/st
Språkkurs 500 kr/st

Fjärrlån
20 40 kr/medium medie
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BIBLIOTEK VALLENTUNA

KULTURFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: ALLÉVÄGEN 1
TFN: 08-587 853 50

BIBLIOTEK@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

BIBLIOTEK VALLENTUNA

Nytt bibliotekskort, om tidigare förkommit
10 kr

DVD-filmer
20 kr/film, hyrtid 7 dagar

Tentamensavgift
Personer bosatta i Vallentuna kommun 300 kr
Personer bosatta utanför Vallentuna kommun 600 kr

Kopieringsavgifter
Utskrift A4 enkelsidig 3 kr
Utskrift A4 enkelsidig färg 6 kr
A4 dubbel 5 kr
A4 dubbel färg 11 kr
A3 enkel 5 kr
A3 enkel färg 10 kr
A3 dubbel 9 kr
A3 dubbel färg 19 kr

Fax, 1 sida 10 kr
Fax, 2 sidor - 3 kr/sida
Fax utland 20 kr

Plastkasse
2 kr

Försäljning
Tidskriftsårgångar (säljs 1 g/år) 10 kr/bunt
Böcker 5 kr/st
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Riktlinjer för Bibliotek Vallentunas 
medieförsörjning
Fastställd av kulturnämnden xxxx-xx-xx § xx.
Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kulturförvaltningen,
Biblioteket.

Bibliotek Vallentuna består av tre bibliotek i Vallentuna, Karby och Kårsta, det 
digitala biblioteket och det rörliga biblioteket. Bibliotek Vallentuna har i uppdrag att 
bedriva folkbiblioteksverksamhet i Vallentuna kommun och är en del av 
Kulturförvaltningens verksamheter. Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig för 
alla, vara läsfrämjande och verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning1

Syfte
Riktlinjerna för bibliotek Vallentunas medieförsörjning ska vara ett stöd i arbetet med 
bibliotekets medier såväl vid inköp som vid gallring, när prioriteringar behöver göras 
utifrån ekonomiska och rumsliga aspekter samt utifrån uppdrag.

Lagstiftning
Bibliotekets verksamhets ska förhålla sig till gällande lagstiftning och även ta 
internationella konventioner och styrdokument inom biblioteksområdet i beaktande. 
Dessa riktlinjer förhåller sig till bibliotekslagen2, FN:s konvention om barns 
rättigheter3 och låter regeringsformens målsättningsparagraf4 (där det framgår vad 
det allmänna ska främja och verka för) vara vägledande i arbetet med bibliotekets 
medier. Biblioteksmedarbetarna ska även arbeta utifrån kommunplanen, 
verksamhetsplanen och kommunens värdegrund.

Bibliotekets medier
Biblioteket har en verksamhet som är mål- och uppdragsstyrd och förhåller sig till 
ovan nämnda lagstiftning och medieförsörjningen är en integrerad del av denna 
verksamhet. Bibliotek Vallentuna eftersträvar att ha ett aktuellt och väl utnyttjat 
mediebestånd som präglas av kvalitet och lokala behov. Vallentuna biblioteks 
medarbetare ansvarar gemensamt för mediebeståndet och deras sammanvägda 
bedömning ligger till grund för de urval som görs. Bibliotek Vallentuna har inget 
bevarandeuppdrag och behöver kontinuerligt gå igenom mediebeståndet för att 
beståndet ska uppfylla riktlinjerna i detta dokument samt av utrymmesskäl.

1 SFS 2013:801 Bibliotekslag Stockholm Kulturdepartementet
2 Ibid
3 SFS 2018:1197 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Stockholm 
Arbetsmarknadsdepartementet
4 SFS 1974:152 1 kap 2§ Regeringsform Stockholm Justitiedepartementet



BIBLIOTEKET
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Mediebeståndet ska bestå av medier som bidrar till att främja kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning, främjar språkutvecklingen och stimulerar till läsning. Vid urval 
tar biblioteksmedarbetarna hänsyn till inköpsförslag, efterfrågan, kvalitet och allmänt 
intresse. Bibliotek Vallentuna har ett gemensamt mediebestånd vilket innebär att 
medier skickas mellan biblioteken i organisationen så besökaren kan låna och lämna 
medier på det bibliotek som den önskar.
Om en besökare efterfrågar medier som inte finns inom bibliotek Vallentunas bestånd 
ska frågeställaren erbjudas att lämna ett inköpsförslag på det efterfrågade mediet och 
ska även få frågan om den är intresserad av ett fjärrlån från ett annat bibliotek. Varje 
fjärrlåneansökan ska betraktas som ett inköpsförslag och ska behandlas enligt 
gällande riktlinjer.

Prioriterade grupper
I bibliotekslagen5 står att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna samt 
personer med annat modersmål än svenska. Detta innebär att biblioteken ska erbjuda 
medier som är anpassade för dessa målgruppers behov och erbjuda medier på de 
nationella minoritetsspråken samt andra språk än svenska. Medarbetarna ska ta 
dessa gruppers behov i beaktande vid arbetet med mediebeståndet.

5 SFS 2013:801 §4, 5, 8 Bibliotekslag Stockholm Kulturdepartementet
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