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Svar på medborgarförslag angående meröppet på Bollebygds
bibliotek
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Ärendet
Karin Birkestad inkom med ett medborgarförslag angående meröppet på Bollbygds
bibliotek. Det vill säga att låntagare över 18 år har tillgång till biblioteket utanför
bibliotekets ordinarie öppettider.
Kommunfullmäktige har den 2021-06-09 överlämnat förslaget till
utbildningsnämnden för handläggning och beslut.
Ekonomiska förutsättningar
Meröppet behöver inte vara så kostsamt, det som krävs initialt är att det installeras
digitala lås, så att endast låntagaren kan komma in i bibliotekslokalen. Tyvärr
förekommer det på andra bibliotek som har meröppet en ökad kostnad för rondering.
Det finns också bibliotek där kostnaden har ökat på grund av skadegörelse och stöld
av böcker m.m.
Barnkonsekvensanalys
I kommunens biblioteksplan (2017-12-07, § 184) står det bland annat att
bibliotekets verksamheter riktar sig till alla, med ett ökat fokus på barn, ungdomar
mfl. Samtliga kommunal grundskolor har ett skolbibliotek, med en skolbibliotekarie.
Detta gör att barn i Bollebygds kommun har en god tillgång till bibliotek både på
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skoltid och fritid. Genom att starta upp meröppet i Töllsjö och förhoppningsvis på sikt
även i Olsfors, medför det att biblioteket förbättrar tillgängligheten för barn.
Meröppet vänder sig till personer över 18 år, men det hindrar ju inte att ex.
vårdnadshavare, mor- eller farföräldrar tar med sig barnet/en till biblioteket utanför
ordinarie öppettider.
Bedömning
Enligt Bibliotekslagen (2013:801) Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska
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. Genom att tillgängliggöra biblioteket
utanför bibliotekets ordinarie öppettider, möjliggör det för fler att besöka biblioteket.
Biblioteket i Bollebygds tätort har idag ganska generösa öppettider. Det är bland
annat öppet till kl 19 två dagar i veckan samt lördagar kl 10-13. Filialbiblioteket i
Töllsjö har bemannat varje tisdag kl 16-19. Filialen kommer i slutet av året att starta
upp meröppet. Kommunen har även fått medel från Kulturrådet till att utveckla
meröppet i Töllsjö samt undersöka behovet och möjligheten till en filial med
meröppet i Olsfors.
Det finns möjlighet att låna e-böcker, e-ljudböcker och strömmande film via
biblioteket gratis. Dessa tjänster är tillgängliga dygnet runt. Det är också möjligt att
låna om och reservera nya titlar via bibliotekets webbsida. Det som krävs är att
personen har ett lånekort på biblioteket i Bollebygd.
Faller vår satsning på meröppet i Töllsjö, och på sikt Olsfors, väl ut så är det mycket
möjligt att även tätortens bibliotek kan få meröppet.
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Medborgarförslag angående meröppet på Bollebygds bibliotek
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