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Datum

2021-03-a17
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Dnr KSN 2020-000560

KS 5 75

Motion

om rneröppet

bibliotek

Susanne Ö1'lIII (-) liar inlcoiuinit
l'iuvudbibliotek

i Bengtsfors.

att låntagare
bemannat
Varje

l'iar tillgång

med personal

inloggning

med en motion

om "meröppet"

Med det vedeitagna

till bibliotelcets
genom

registreras

begreppet

resurser

även när biblioteket

att logga in med sitt lånekort

och personalen

på
meröppet

menas
inte är

ocli pinkod.

kan i efterhand

se vem som varit

på biblioteket.

Ärendet gällande
att man ville

meröppet

återremitterades

utreda meröppet

även vid biblioteken

Vid batan ocli utbildningsutskottets

diskussion

beslutades

att ärendet

beredning

ocli att man slculle avgränsa

liuvudbiblioteket
Införandet

skulle

av meröppet

25 tkr årligen.
exempelvis

återremitteras

i Bengtsfors

investeringskostnader

i Steneby

gällande

dörtpassageautomat

till förvaltningen

2020-12-16

'för ytterligare
på

tätoit.

på liuvudbibliotekeket

i Bengtsfors

liärleds

mot andra våningen

vid gamla

inbrottslati'n,

för

och Bäckefors.

meröppet

till att utreda meröppet

Investeiingslcostnaderna

tidningsruiru'net

till :förvaltningen

o'm ca 1240 tkr, sedan tilllco-ininer

avstängning

för användare,

2020-08-25

samt även kostnader

innebära

till lokalanpassningar

om ca
såsom

ocli källarplan,

entr6n, ny utryinningsväg,

laimbågar,

skulle

driftskostnader

inpasseiingssystem

ny dörr för att tillgängliggöra
'för projekteiing

ocli administration.

Yrkanden
Stig Bertilsson

(M) yrkar

på att ärendet bordläggs.

Propositionsordning
Ordföranden

ställer propoition

och fii'iner

att ärendet

Beredande

organ

Komi'nunchefen
Koinrnunstyrelsens
Komrnunchefens

på om ärendet

ska beslutas

och kulturallmänna

ska beslutas

senare.

ocli fiitidschefens
utskotts

tjänsteslaivelse

idag eller senare

beslut

tjänsteskrivelse
2020-08-11

2020-06-12

Fg154

2020-09-10

Koinmunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2020-09-22 F3213

Justerandes

slgn

Koinn'iunstyrelsens

utbildnings

utskotts

Komi'nunstyrelsens

utbildningsutskotts

beslut
beslut

2020-10-21
2020-11-18

Utdragsbestyrkande

8, 96
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Datum

2021-03-1 7
Kommunstyrelsen

Koininunstyrelsens
Utbildningschef
Koinmunstyrelsens

Kommunstyrelsens
Kon'u'nunstyrelsen

Justerandes

sign

utbildningsutskotts
samt kultur

beslut

och fiitidsclief

utbi1di'iingsutskotts

2020-12-16

tjänsteslcrivelse

förslag

till beslut

beslut
beslutar

att bordlägga

ärendet.

Utdragsbestyrkande

Fg121
2021-02-15
2021-02-24

Fg22

BENGTSFCRS
KQFVIMIUN
KomrnunsfyreJsens

Sida
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Datum

2021-02-24

ufht(dlnfngsufskot

Kommunfullmäktige

Dnr KSN2020-000560

KSUU @22

Motion

om rneröppet

bibliotek

Susanne Öhrn (-) har inkornmit
huvudbibliotek

i Bengtsfors.

att låntagare
bemannat
Varje

har tillgång

med personal

inloggning

med en motion

om "meröppet"

Med det vedertagna

till bibliotekets
genom

registreras

begreppet

resurser

på

meröppet

även när biblioteket

att logga in med sitt lånekort

och personalen

menas
inte är

och pinkod.

kan i efterhand

se vem som varit

på biblioteket.
Arendet

gällande

att man ville

meröppet

återremitterades

utreda meröppet

Vid barn och utbildningsutskottets
beslutades

att ärendet

beredning

och att man skulle

huvudbiblioteket
Införandet

investeringskostnader
exempelvis

diskussion

återremitteras
avgränsa

i Bengtsfors

av meröppet

25 tkr årligen.

skulle

2020-08-25

även vid biblioteken

gällande

till

till förvaltningen

i Steneby

meröppet

förvaltningen

2020-12-16

för ytterligare

till att utreda meröppet

på

tätort.

på huvudbibliotekeket

i Bengtsfors

om ca 1240 tkr, sedan tillkommer

Investeögskostnaderna

avstängning

för

och Bäckefors.

härleds

mot andra våningen

skulle

innebära

driftskostnader

till lokalanpassningar

om ca
såsom

och källarplan,

dör@assageautomat
vid gamla entr6n, ny utrymningsväg, inpasseringssystem
för användare,

inbrottslarm,

tidningsrurnmet

Beredande

larmbågar,

samt även kostnader

ny dörr för att tillgängliggöra
för projektering

och administration.

oygan

Kornmunchefen

och kultur-

och fötidschefens

tjänsteskrivelse

2020-06-12

Kommunstyrelsensallmänna utskotts beslut 2020-08-11 fi 154
Kornmunchefens

tjänsteskrivelse

2020-09-10

Kornrnunstyrelsens

allmänna

Kornrnunstyrelsens

utbildnings

Kommunstyrelsens

utbildningsutskotts

beslut

2020-11-18

Fg110

Kommunstyrelsens

utbildningsutskotts

beslut

2020-12-16

Eg121

Utbildningschef

samt kultur

utskotts
utskotts

beslut

2020-09-22

beslut

och fritidschef

2020-10-21

tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

ll) /"'

Fg213
Fg96

2021-02-15

BENGTSFQRS
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Datum

2021-02-24

utbf(dnfngsutskott

Kornmunsfyre[sens
Kornmunfullmäktige

utbidn:ngsu[sko{ts
beslutar

andra och bättre möjligheter
genom

16(21)

en bokbuss

föys[ag

att av avslå motionen
för att utveckla

beslut

då man ser att det finns

bib1ioteksverksarnheten

som kan nå ut till fler i kornrnunen.

Utdragsbestyrkande

1Jus:P17,
h

fi]

t.ex.

!l

BENGTSFORS
KOMMUN

Barn, utbildning,
Anna Hjelmberg

fritid

Sida
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Datum

Referens

2021-02-15

Anna Hjelmberg

och kultur

anna.hjeImberg@bengtsfors.se

Motion

om meröppet

bibliotek

Sammanfattning
Susanne

Öhrn (-) har inkommit

huvudbibliotek

i Bengtsfors.

att låntagare
bemannat
utöver

har tillgång

till bibliotekets

med personal.

ordinarie

inte finns

om "meröppet"
begreppet

resurser

Ett meröppet

öppettider.

trots att personal

med en motion
Med det vedertagna

även när biblioteket

bibliotek

liar särskilda

Då kan låntagaren
på plats genom

på
meröppet

komma

menas
inte är

öppettider

in i bibliotekslokalen,

att logga in med sitt lånekort

och

pinkod,

Var'3e inloggning registreras och personalenkan i efterhand se vem
som varit på biblioteket.
Varje låntagare måste logga in var för sig men kan ta

med sig exempelvis

utomstående

men tar personligt

ansvar

för dem de släpper

in.
Ärendet

gällande

att man ville

meröppet

utreda

återremitterades

meröppet

även vid biblioteken

Vid barn och utbildningsutskottets
beslutades

att ärendet

beredning

och att man skulle

huvudbiblioteket

2020-08-25

skulle

diskussion

återremitteras
avgränsa

i Bengtsfors

förvaltningen

i Steneby

gällande

till

till

till

och Bäckefors.

meröppet

förvaltningen

att utreda

för

2020-12-16

för ytterligare

meröppet

på

tätort.

Analys
I samarbete

med den tekniska

tagit fram en tydligare
driftskostnader

kostnadskalkyl

som det skulle

huvudbibliotek.
vilka

Inom

kultur-

för- och nackdelar

Ekonomisk

att införa

och fritidserföeten

och fritidsenheten
vilka

meröppet

investerings-

och

på Bengtsfors

har man också diskuterat

av meröppet

skulle

innebära

för

och för låntagarna.

diskussion
av meröppet

investeringskostnader
25 tkr årligen.
exempelvis

har kultur-

för att klargöra

iru'iebära

av att införandet

biblioteksverksamheten

Införandet

förvaltningen

på huvudbibliotekeket

i Bengtsfors

om ca 1240 tkr sedan tillkommer

Investeringskostnaderna

avstängning

härleds

mot andra våningen

skulle

innebära

driftskostnader

till lokalanpassningar

om ca
såsom

och källarplan,

dör@assageautomatvid gamla entr6n, ny utrymningsväg, inpasseringssystem
för användare,

inbrottslarm,

larmbågar,

ny dörr för att tillgängliggöra

c:SuserslannhjeSappdatallocallmicrosofflwindowslinetcachelcontent.outlooklvsyn7jrhltjänsteskriveIse
meröppet20210215(00000002).docx
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Telefon

Fax

Hemsida

Bengtsforskommun

kommun@bengtsfors.se

0531-5260 00

0531-12452

www.bengtsfors.se

Postadtess

Besoksadtess

Organisationsnt

Box 14

Majbergsvägen

666 21 Bengtsfors

Bengtsfors

1B

212000-1470

Sida

Bengtsfors

T JÄNSTESKRIVELSE

kommun

Barn, utbildning,

fritid och kultur

tidningsrummet

samt

En reflektion

laing

förhållande

till

införande

till

Referens

Anna Hjelmberg

för projektering

att kunna

kalkylera

och administration.

är det förväntade

och driftskostnad

låntagarens

är det få besök

Datum

2021-02-15

av meröppet

investerings-

Det är av stor vikt
'förhållande

även kostnader

2(3)

nyttjandet

det innebär

att införa

för att investeringen

nyttjande.

Enligt

sen eftermiddag/kväll

statistik

och vid

i
meröppet.

går att räkna

hem

i

från bib1iotekspersona1en

de tillfällen

man provat

med

lördagsöppet.

Övrig
Att

diskussion

införa

tillgång

kring

meröppet
till

på huvudbiblioteket

böcker,

ut, läsa tidningar

och låntagare
meröppet

skulle

förslagsvis

man

kl. 22.00

på kvällar

genom

att ha öppet

således

öka tillgängligheten

som arbetar

ordinarie

dagtid

på distans

arbetsmiljö

efter bibliotekets
och biblioteksservice

Bengtsfors

ordinarie

stängningstid

kunna

för låntagarna
kuru'ia

datorer,

på kvällar

sent på kvällen.

skulle

sarnhälls-

efter

avsevärt.

vanliga

till

Detta

Med

till

på helger

meröppet

Studenter

boende

och

och möten.

stängningstid

skulle

och anställda

en avskild

stängningstid.

för människor

kopiera

ha öppet

införa

får

kan

och helger.

biblioteket

Att

få tillgång

att låntagare

Låntagaren

för studier

biblioteket

samt tillgängliggöra

till

tid.

använda

förlängas

besöka

av meröppet

innebär

bibliotekslokalen

öppettider

efter

införande

obemaru'iad

reservationer,

använda

kan exempelvis

med

i Bengtsfors
under

hämta

samt

På så vis kan bibliotekets

Något

och nackdelar

biblioteksverksarnheten

låna och återlämna
skriva

för-

studie-

iru'iebär

och

utökad

på landsbygden

såsom

kommun.

som är viktigt

bemannat

med

att frarnhålla

kunnig

inte kan ersätta

är betydelsen

bibliotekspersonal

den kunskap

av att ha biblioteket

och att möjligheten

och service

med meröppet

de tillhandahåller.

Enligt

Bibliotekslagen 2 fl ska biblioteksväsendet verka för att firämja det
demokratiska

sarnhällets

och fri åsiktsbildning
folkbibliotekets

genom

och verksamheten

viktigaste

och mötesplats
social

utveckling

uppgifter

för människor

gnippering,

med

olika

funktionsvariation

bakgnind

och kön.

läsfrämjande

är bib1ioteksverksamhetens

tillhandahåller

låntagarna,

digitaliserats
viktig
Vid

kontakt

ökat

Vid

stök,

Detta

under

med

uppgifter.
än tidigare

vilket

till

verksamheter

gör biblioteket

till

en

som infört

då det

av meröppet,
till

låntagare

meröppet

arbetsbelastning
iru"iebär

som besökt

snarare

mer referens

biblioteket

och

under

tid.

i Bengtsfors

skadegörelse

har lett till

ordning

städer,

ålder,

arbete

av samhällets

om att personalens

införandet

som härleds

huvudbiblioteket

med

Att

vid

efterarbete

obemannad

större

om etnicitet,

och information

då många

rurnmet

med

bib1ioteksverksamheter

av kontaktpersonerna

än minskat

i fråga

viktigaste

service

En av

i samhället.

med utomstående

flera

övrigt

mer

till

för alla.
offentliga

Bibliotekariernas

tillsammans

och invånare

och centraliserats

servicepunkt

vittnar

arbete

idag

besökare

kunskapsförmedling

ska vara tillgänglig

informationstjänsten

såväl

till

är att vara det främsta

litteraturförmedling,

Biblioteket

att bidra

meröppet

och misstänkt

att tillbudsanmälan

har man haft

har det före

extranställd
ha biblioteket

brottslig
till

polis

personal

coronans

utbrott

verksamhet
och socialtjänst.

för att övervaka

obemaru'iat

kan innebära

varit

under

problem

öppettiden.

För att skapa
biblioteksrummet.
en risk

för ökad

i

Sida

Bengtsfors
Barn,

T JÄNSTESKRIVELSE

kommun

utbildning,

fritid

och kultur

brottslighet

och skadegörelse.

om att skadegörelsen

3(3)

Datum

Referens

202a1-02-a15

Anna

Dock vittnar

exempelvis

inte ökat vid införandet

Hjelmberg

Eds bibliotekspersonal

av meröppet.

Det ska tilläggas

att Ed heller inte haft problem med stök och skadegörelse innan de införde
meröppet i den omfattning som biblioteket i Bengtsfors har.

Förvaltningens

förslag

till

beslut

Alternativ

I : Att kommunfullmäktige

beslutar

Atlernativ

2: Att kommunfullmäktige

beslutar att avsätta en investerings-

driftsbudget

för införandet

av meröppet

på huvudbiblioteket

i Bengtsfors.

Lei.,6"a

deberg
eschef lcultur

att av avslå motionen.

, h utbildning

Kultur

och fötidschef

Bilagor
Bilaga

I.Kostnadskalkyl

för införande

av meröppet

på Bengtsfors

bibliotek

och

Bilaga 1. Kostnadskalkyl

Teknisk

utrustning

för införande

via Bibliotheca

av meröppet

på Bengtsfors

och Axiel

Produkt/tjänst
Open+

bibliotek

Antal

system

baspaket

bestående

Investering

av

vgift

1

80 000

Självbetjäningsautomat

1

75 000

Reservationsvagn

1

35 000

Administationsgränssnitt,

årskalender

(oändlig)

GDPR-komparibelt

system,

Inpasseringspanel,

avläsning Iånekort/personnummer

och

PlN-kod.

Cloud-baserat

Streckkodsläsare

för

lånekort.

med grafisk information/instruktion.
Kontrollbox,

Tydlig

o

o

Vädertålig

1

o

o

1

o

o

1

o

o

1

o

o

styrenhet för e t ex dörr, Jud, Ijus och

för

Installation

1

bildskärm

fastighetslarm
Högtalare

väggmontage,

2 st

och test

Projektledning

inkl 1 analysbesök

1

Utbildning
mot

Meröppet

bibIioteIsdatasystem

1

för

ombyggnation

Avstängning
En dörr

19 000
184

av bibliotekt

i samband

med

meröppet

ffij_Uri"""'ia_
i-r_7_=,__:__._'::

{J%-gjjjaQi_'ö_i:i-"'-"""-"-_______',_JJ2J',,___''-

Ramp

o

mot

istället
med

för

andra
den

våning
vid

gamla

och

källarplan

entrön

45 000

med

dörr

passage

automat

vilplan

Ny utrymningsväg/dörr
Inpasseringsystem

för

Öppna

med

läsrummet

med spiraltrapp
ytterdörr
en

o
o

via Axiel

Connector

SUMMA

Kostnad

10 000

1

Koppling

18 000

dörrr

vid
mot

gamla

67 000

kr

75 000

kr

200
entråen

biblotket

plus

taggar

för

ca 5000

pe

kr

000

kr

70 000

kr

40 000

kr

000

5 400
23 400

Larmbågar

40 000

kr

Övervakningskameror

30 000

kr

Relärstyrda

50 000

kr

55 000

kr

20 000

kr

belysning

Anpassa inbrottslarm/brandIarm,
Ökad

belysning

Projektering

kalenderfunktion,

utvändigt
och

Årlig kostnader för support och underhåll/drift

Totala
Total

kostnader

investeringskostnad
årlig

driftskostnad

för införande
för meröppet

vid stän5

250

administration

Oförutsett

Totala

talmeddelande

av meröppet

000

kr

94 000

kr

2o o00

kr

1056

000 kr

1240

000 kr

23 400 kr

