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MÖKLINTAOCHVÄSTERFÄRNEBO

Sala stadsbibliotek och ñlialverksamhet: Rapport kring verksamhet och utveckling
av biblioteksservice

Inledning

Sala stadsbibliotek omfattar huvudbiblioteket i Sala samt filialer i Möklinta,

Västerfärnebo samt Ransta. Därutöver har vi en mobil bokbussverksamhet.
Biblioteksplanen 2015-2018 som antogs i januari 2015 av KS ska ses som ett
styrdokumet som anger inriktning för hur vi ska arbeta de kommande åren.

Vi har 7 inriktningsmäl: biblioteket som mötesplats, barn- och unga, mångspråk,
tillgänglighet, information och lärande, läsfrämjande och media. Verksamheten skall
präglas av kvalité och medvetenhet. '

Huvudbiblioteket har öppet 50,5 timmar samt 5 timmar foajétid, vi har 7
bokbussturer med sammanlagt 64 stopp som besöks 10 gång per år. Utöver detta
har vi skolbiblioteksservice och besök till förskolor. Filialerna har öppet sammanlagt
16 timmar per vecka.

Biblioteket har 10 anställda med 8.25 årsverken.

Att erbjuda alla kommuninvånarna i Sala biblioteksservice är angeläget ur ett
medborgarperspektiv. Hur det skall göras är dock någonting politiken har att ta
ställning till och verksamhetens uppgift att utföra. Det bör finnas ett
helhetsperspektiv på biblioteksservicen i kommunen. Frågor man bör ställa sig är:

- På vilket sätt använder vi oss bäst av de resurser vi har för

kommuninvånarna?

- Hur skall vi fördela de tillgångar vi har?

- Vad är kvalité i biblioteksservice?

- Vad är värt syfte med biblioteksservice?

Filialernas förutsättningar.-

Nedan följer en sammanfattning av den verksamhet som sker vid de olika filialerna.
Även Ransta är med då filialen påverkar helheten. För samtliga filialer gäller att de
är stängda över jul & nyår samt har sommarstängt

Möklinta
Oppettid: tisdagar kl 14-19 Ca 44 veckor/ är.
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Lån: år 2014/ 2564 län vilket inkluderar lån till skolbarnen
Besökare: år 2014/413

Lokalförutsöttningar: Bibliotekslokalen är inrymd i anslutning till skolans matsal

och golvytan är möblerad med bord och stolar. Bibliotekarien har ett arbetsbord i
rummet. Efter klockan 18 är skolans fritidsverksamhet stängd och bibliotekarien
ensam kvar i byggnaden. Vi betalar inte någon hyra för lokalen. Enligt rektor finns

inga planer på förändrade lokalförutsättningar.
Personalförutsättningar: Bemannas av bibliotekarie från Sala stadsbibliotek som

lägger ca 8 timmar/vecka av sin tjänst på filialverksamhet vilket inkluderar
bemanning, inköp, viss administration samt restid. Vi utför visst arbete åt skolan

med registrering av lån samt inköp.
Omkostnader: Lönekostnad för bibliotekarie är inkluderati ordinarie tjänst. Bilhyra,
inköp av media 30 000/år (böcker för vuxna, tidskrifter)
Arbetsmiljö: Ensamarbete efter klockan 18. Inga personalutrymmen.
Övrigt: Besöksantalet varierar, under 2014 låg besökssnittet på 10,5
låntagare/tillfälle och nu under våren 2015 har snittet legat på 7,5

låntagare/tillfälle. Medelåldern pä besökarna är hög och det är till allra största del
pensionärer som besöker filialen. De flesta låntagare besöker ñlialen mellan
klockan 15 -18.

Västerfärnebo

Öppettld: tisdagar kl 16-19ca 44 veckor/ år
Lån: 2014/739

Besökare: 2014/ 210

Lokalförutsöttnlngar: Biblioteket ligger i skolbiblioteket. Sala stadsbibliotek har ett
mindre bestånd av skön- och facklitteratur för vuxna. Vi bekostar inte någon

lokalhyra. Osäkert om skolan planerar nâgra förändringar i lokalen.
Personalförutsättningar: I nuläget ingår inte bemanningen i någon av den ordinarie

personalens tjänst utan löses med timmar 4/vecka. Inköp och iordningsställande av
media sker på stadsbiblioteket av ordinarie personal.
Omkostnader: Lönekostnader ca 36 000 Mediekostnad Ca 7000 / år.

Arbetsmiljö: Inga personalutrymmen. Ensamarbete efter klockan 18.
Övrigt: Besöksantalet kan variera mellan 0-6 personer. Det finns i nuläget en
bokbusstur som stannar i Västerfärnebo en torsdag per månad under terminerna -

få besökare.

Ransta

Öppettld:Tisdag13-18samt torsdagar 16-19
Län: 7855 inklusive län från skolan
Besökare: ca 1400

Lokalffirutséttningarz Biblioteket ligger i skolbiblioteket. Vibekostar inte någon
lokalhyra.

Personalförutsättningar: Bemannas av bibliotekarie från Sala stadsbibliotek. Cirka
12 timmar/vecka av hennes tjänst ligger på Ransta filial. Det inkluderar öppettid,
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restid, inköp och inläggning i katalog, restid. Bägge dagarna är delade dagar då hon
behöver tjänstgöra både i Sala och Ransta.

Omkostnader: Lönekostnader för bibliotekarie ingår i ordinarie tjänst.
Mediekostnader ca 50 000/ år.

Arbetsmiljö: Inga personalutrymmen. Ensamarbete efter klockan 18.
Övrigt: Bokbussen passerar Ransta men har inget stopp där.

Sammanfattning:

Det primära uppdraget idag är att ha öppet för lån på filialerna. Lokalerna erbjuder
begränsade möjligheter för tex läsning/studier. Ingen övrig verksamhet sker som
tex Sagostunder, program eller dylikt.

Antal lån är begränsat och inkluderar även de lån som eventuellt sker till skolan
under dagtid.

Antal besök varierar på alla filialer men upplevs som glest. Bemanningen år ett
problem. Eftersom alla filialer har öppet på tisdagar blir det en mycket sårbar dag
för verksamheten bibliotek. Huvudbiblioteket har öppet som vanligt och
bokbussturer rullar även tisdagar. Vid sjukdom är det svårt att hitta ersättare.
Filialer får stänga vid sjukdom eller fortbildning.

Ensamarbetet har vid några tillfällen upplevts som obehagligt.

Lokalförutsättningarna varierar. Västerfärnebo har den största ytan men minst antal
besökare. Möklintas bibliotek har ett fint bestånd men lokalen upplevs som mindre
tillfredsställande och enslig kvällstid. Ransta filial är liten men fungerar.

Vi vet i dagsläget inte om några förändrade lokalförutsättningar.

Sala stadsbibliotek har en relativt stor och omfattande verksamhet på få ârsverken.
De personer som bemannar ñlialerna har merparten av sin tjänst i Sala och har där
olika ansvarsområden . l nuläget ligger inte timmarna i Västerfärnebo på någon
ordinarie personal.

Utvecklingsmöjligheter:

Möklinta: Det finns skäl till att verksamheten behöver förändras eller utvecklas då

den tar mycket resurser i anspråk i förhållande till utdelning i lån och besök.

Vitror att bokbussverksamheten skulle kunna fungera som ett alternativ, eventuellt
i kombination med att vi utökar "boken kommer" verksamheten på orten.

Vi förstärker med ytterligare en tur och undersöker var bussen skall stanna. Kanske
finns det en möjlighet till samverkan med affär eller annan aktör? Mediekostnaden
fördelas på bokbuss och HB och beståndet samutnyttjas. Tillgängligheten skulle bli
mindre ån idag men vi skulle fortsätta ge god service och samutnyttja våra resurser
kring media och personal.

Alternativt behöver vi minska öppettider och anpassa efter skolans öppettid.

Västerfärnebo: Besöksantal och lån är mycket lågt. Även iVästerfärnebo upplever
vi att det är en resurskrävande verksamhet i förhållande till utnyttjande. Även här



i

i?

i'

i
1

634,SALA
KOMMUN

4 (4)
2015-05-13

Kommunstyrelsens förvaltning

skulle en bibehållen eller utökad bokbussservice kunna fungera. Ett nystartat café
finns på orten och möjlighet till samverkan bör undersökas..

Ransta: Vi koncentrerar öppettiderna till en dag i veckan.

Fördelarna med bokbuss är:

Vi fortsätter att ge en god låneservice men med en personlig service.

Vi samordnar värt mediebestånd och hanteringen av inköp

Vikan lätt byta ut och anpassa bestånd efter efterfrågan.

Vi har en flexibilitet utifrån var behov kan finnas i orterna jämfört med en
fast bibliotekslokal

Vi kan lätt få ut information till hela kommunen via bussen

Vi kan samordna och bättre använda personalresurser

Vi har "lokalen" med oss.

Vårt förslag är:

Vi ersätter filialverksamheten i Möklinta och Västerfärnebo med bokbuss

from vt 2016

Vi ser över samverkansmöjligheter med lokala aktörer tex affär, bygdegård,
caféverksamhet eller dylikt.

Vi ser över möjligheten att utveckla bokbussverksamheten och bättre koppla
ihop den med huvudbibliotekets arbete avseende läsfrämjande, mångspråk,
tillgänglighet samt boken kommer verksamhet.

Filialen i Ransta har öppet 1dag/vecka istället för 2

Boel Simonsson

Bibliotekschef, Sala kommun
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