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Dnr KOF 2019-164

Kultur- och fritidsnämnden

Stadsbiblioteket, förseningsavgifter för böcker och
media samt anpassade öppettider, förlängning till och
med 2020-12-31
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Stadsbibliotekets förseningsavgifter för böcker och media som uppkommer
under perioden 2020-10-01 - 2020-12-31 tas bort
2. Öppettider anpassas för stadsbiblioteket med tillhörande verksamheter från
och med 2020-10-01 till och med 2020-12-31.
Ärende
Ordföranden fattade 2020-04-08 beslut om tillfälligt borttagande av
förseningsavgifter för böcker och media samt tillfälligt anpassade öppettider på
Linköpings stadsbibliotek med tillhörande verksamheter (KOF 2019-164).
Kultur- och fritidsdirektören fattade 2020-08-13 ett delegationsbeslut1 om att
förlänga tidigare beslut fram till 2020-08-30. (KOF 2019-164). Därefter har ett
nytt ordförandebeslut om förlängning till och med 2020-09-30 fattats 2020-0907 (KOF 2019-164).
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Under våren och sommaren 2020 har fyra närbibliotek varit stängda
(Malmslätt, Linghem, Sturefors och Johannelund). Malmslätts närbibliotek
stängdes med anledning av att besökare behöver använda samma entré som
äldreboendet vilket inte är lämpligt utifrån rådande besöksförbud och smittrisk.
Närbiblioteken i Linghem och Sturefors är små lokaler som är integrerade med
skolan vilket innebär att det stundtals riskerar att bli mycket trångt i lokalerna.
Närbiblioteket i Johannelund är en liten lokal och det är därför svårt att bedriva
verksamhet på ett säkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer för
smittspridning.
Under tiden dessa bibliotek har varit stängda har verksamheten prioriterat att
hjälpa äldre, och andra som finns i riskgrupp, att få tillgång till litteratur, film,
tidskrifter med mera utan att behöva utsätta sig för smittrisk. Verksamheten

Ordföranden fattade beslut 2020-04-08 om att även ge kultur- och fritidsdirektören delegation
att vid behov förlänga beslutet.
1
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öppnade därför upp sin kundtjänst mer än vanligt och började leverera
bibliotekets utbud hem till låntagare. Låntagare har även kunnat hämta en
färdigpaketerad påse med sina medialån som de hämtat utanför sitt närmaste
bibliotek. Verksamheten har också satsat på digitala tjänster för att erbjuda
litteratur och kultur till personer som är isolerade.
Under våren minskade antalet besökare till huvudbiblioteket markant, varför
det beslutades om att även minska öppettiderna. Under sommaren har antalet
besökare ökat, varför öppettiderna föreslås öka stegvis.
Mot bakgrund av fortsatt Corona- pandemi föreslår Kultur- och
fritidsförvaltningen att ovanstående närbibliotek fortsatt hålls stängda och att
verksamheten med hemleverans och digitala tjänster fortgår. Vidare föreslår
förvaltningen att öppettiderna på huvudbiblioteket ökar stegvis under hösten
2020, förutsatt att sådana förutsättningar ges under hösten.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Stadsbiblioteket förseningsavgifter för böcker och media samt anpassade
öppettider, förlängning tom 2020-12-31
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Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser då resurserna
omfördelas inom resultatenheten.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2020 anger bland annat följande.
-

Ett mångfasetterat kultur-idrotts och fritidsliv

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL har genomförts 2020-09-08.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

