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Överenskommelse gällande e-böcker på folkbibliotek
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och bokförlaget Natur & Kultur har i
november 2014 nått en överenskommelse för att främja utlåning av e-böcker på
folkbibliotek. Överenskommelsen kan användas av de folkbibliotek som önskar utan
att de behöver teckna särskilda avtal. Den är ett resultat av SKLs arbete för att erbjuda
medlemmarna nya och bättre avtal när det gäller utlåning av e-böcker.

Hela Natur & Kulturs utbud görs tillgängligt för biblioteken utifrån följande modell:
Titlar från Natur & Kultur som är mellan 0-3 månader gamla kostar 30 kronor att låna
ut för biblioteken. Titlar som är 4-24 månader gamla kostar 20 kronor, och titlar som
är äldre än 24 månader kostar 13 kronor att låna ut.
Den genomsnittliga kostnaden för att låna ut en e-bok beräknas bli ungefär 20 kronor,
dvs ungefär som i dag. Även e-ljudböcker ingår i överenskommelsen. Inga titlar
undanhålls i karantän.
Det är frivilligt för bibliotek att använda sig av modellen. Biblioteken får tillgång till
alla titlar från Natur & Kultur genom att sätta 30 kronor som högsta tillåtna kostnad
för förlagets titlar i utlåningssystemet. Förlaget åtar sig att kontinuerligt uppdatera
priset på titlarna enligt trappstegsmodellen.
SKL och Natur & Kultur följer tillsammans upp att modellens principer och
prissättning följs. Modellen testas under ett år. Efter denna period träffas parterna för
att stämma av hur arbetet har gått.
SKL uppmuntrar andra förlag att ansluta sig till modellen och kommer att
tillhandahålla information när nya förlag kommer till.
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E-böcker från förlag som använder andra prissättningsmodeller:
SKL rekommenderar de folkbibliotek som behöver hålla snittkostnaderna för sina
utlån till ca 20 kr/lån att sätta 20 kronor som högsta tillåtna kostnad för lån från övriga
förlag.
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