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Svar på motion om meröppet bibliotek i Töllsjö
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen samt
tillföra erforderliga medel på 75 tkr till investeringsbudgeten.
Ärendet
Eivor Carlsson (KD) har den 27 januari 2017 inkommit med en motion om ett meröppet
bibliotek i Töllsjö. Motionären föreslår att kommunen ska utröna möjligheterna till fler
fungerande meröppna bibliotek till gagn för hela kommunens kulturliv.
Ett meröppet bibliotek innebär att biblioteket är öppet utan bemanning, där låntagaren
har en egen inloggning för att komma in på biblioteket under meröppettid.
Det finns många fördelar att starta meröppet i Töllsjö. Biblioteket ligger strategiskt bra
”mitt i byn” och kan verka som en mötesplats för dels större möjlighet/tillgång till
litteratur och tidskrifter men också för möten och mindre sammankomster.
Efter att ha tagit del av och läst Lunds Universitets forskningsstudie ”Meröppna bibliotek
– en verksamhetsform för alla” är slutsatsen att Töllsjö är ett samhälle med goda
förutsättningar för att starta och utveckla ett meröppet bibliotek. Det ger en ökad service
gentemot låntagarna och kan säkert även öka besöksfrekvensen på biblioteket med
ytterligare målgrupper då biblioteket nu endast är öppet en dag i veckan (alltid
tisdagskväll). En faktor/farhåga i utredningen är att biblioteket skall utsättas för
skadegörelse då det är obemannat men studien visar ingen ökning av skador.
För att få tillgång till meröppet krävs att man gör en anmälan på biblioteket och kvitterar
ut en låsbricka, som är registrerad på namn. För att kunna kvittera ut en sådan krävs att
man är en myndig person. Det innebär att barn endast kan besöka meröppet bibliotek i
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sällskap av vuxen.
Medarbetare inom Kultur-Fritid-Turism har under 2016 besökt flera bibliotek i regionen
för att studera meröppna bibliotek. I ett steg att utveckla biblioteken, som
kulturmötesplatser utreds Töllsjös bibliotek till att vara meröppet under 2017/2018.
Töllsjöskolans skolbibliotek är ett integrerat skol/filialbibliotek. Att öppna biblioteket för
meröppet innebär ett öppnare bibliotek för alla i Töllsjö. En sådan satsning skulle även
gynna skolbarnen, som kan besöka och låna litteratur oftare än bara på skoltid, dock
tillsammans med målsman eller annan vuxen.
Förvaltningen ser positivt på att utveckla Töllsjö bibliotek till ett meröppet bibliotek och
ser att utvecklingen av en kulturmötesplats ”mitt i byn” skulle vara av stort värde för
Töllsjöborna.
Ekonomiska förutsättningar
Praktisk kan man se att man öppnar för meröppet på prov med start vt 2018 exempelvis
ytterligare 1-2 vardagkvällar samt helger. Verksamheten/öppettider kan anpassas efter
hur mycket det kommer att brukas samt hur mycket merarbete det skapar för
bibliotekarien den dagen i veckan hen arbetar på filialen.
Meröppet i Töllsjö kräver även en översyn av entrédörr, då nuvarande entrén ligger
innanför skalskyddet, vilket innebär att besökare som kommer in nu kan ta sig vidare i
hela skolan. Anpassningen kan göras av antingen ytterligare en skalskyddsdörr i
korridoren eller en kompletterande ytterdörr som används vid meröppet.
Efter samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetschef finns det en lösning
på entré, det är att nyttja den gamla entredörren utifrån och in i matssalen och i matssalen
sätta upp en mindre mellanvägg så att besökare endast kan ta sig in i biblioteket.
Kostnaden för anpassningen beräknas till 75 tkr.
Ytterligare ökade kostnader för tidskrifter och litteratur kan komma upp på agendan
beroende på efterfrågan och nyttjande i framtiden.
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Beslutsunderlag


Svar på motion om meröppet bibliotek i Töllsjö, Bildnings- och
omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-01



Motion om meröppna bibliotek, 2017-01-27
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