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Bos § 160 Statsbidraget Stärkta bibliotek 

 

Ärendebeskrivning 

Inom ramen för Kulturrådets statsbidrag ”Stärkta bibliotek” har Ljusnarsbergs kommun 

beviljats 650 000 kr i innevarande ansökningsomgång, som löper fram till hösten 2021. 

Ansökan innehöll två delar ”Meröppet”, som möjliggör att öppethålla biblioteket då de inte 

är bemannat samt Bergslagbibblan som innebär en gemensam katalog med övriga 

kommuner i KNÖL. Nedan följer en översyn av beräknade utgifter för de två delarna och 

även en bedömning vilka fördelar och utmaningar som är kopplat till dom. 
 
 Kostnader för införandet 
  

Grundförutsättningar  
 

Beskrivning  Syfte  Kostnad  
Larm/bevakning  Säkerhet  15 000  
Säkerhetsdörrar 3 st.  Låsa passagen till 

källaren/kontor  
55 500  

Koppla om belysning  Belysning måste vara på vid 

öppettider  
40 000  

Konvertering Marc21  Så att vår katalog blir 

kompatibel med de 

andra kommunernas  

45 000  

RFID men en utlåningsapparat  Så vi kan låna varandras 

böcker mellan kommunerna  
149 685 (47 985 är betalt)  

Datorbokningsprogram  Datorerna blir bokningsbara  Ej känt  
Summa    305 185  
  

Meröppet 

  

Beskrivning  Syfte  Kostnad  
Inpassering, larmbågar, projekt  Styra insläpp vid Meröppet.  186 700  
Modul axiell  Så att Meröppetsystemet kan 

kommunicera med BOOK-IT  
16 000  

Summa    202 700  
  

  



 

Bergslagsbibblan  
 

Beskrivning  Syfte  Kostnad  
Projektledning/konvertering  Axiells kostnad för att 

göra arbetet. 45 000 

konvertering, redan upptagen 

ovan.  

 55 000 (100 000)  

Tryckning lånekort  Alla kommuner har likadana 

kort.  
10 000  

Databaser som alla kommuner i 

samarbetet har  
PressReader, Cineasterna och 

Landguiden.  
25 000  

Summa    90 000  
  

Sammanlagd kostnad uppsättning: 305 185 + 202 700 + 90 000 = 597 885 kr  

  

Årliga kostnader  
 

Beskrivning  Syfte  Kostnad  
Larm/väktare  Brandlarm/säkerhet  8 000  
Bergslagsbibblan, drift  Ej ökade kostnader redan 

befintligt i budget 
33 000  

E-böcker  Ökade kostnader pga. högre 

spärrar men också fler 

användare  

10 000  

RFID  Etiketter och systemdrift  32 000  
Ev. ytterligare försäkringar    Ej känt  
Databaser, Landguiden PressReader    25 000  
Summa    108 000  

  

Sammanlagda årliga kostnader: 108 000 kr av detta är utökningen mot tidigare års 

kostnader ungefär 40 000 kr. 

  

  



 

 

Meröppet  
 

Fördelar  Utmaningar  Övrigt  
Utökade öppettider:  
Möjliggör för 

barnfamiljer/pendlare att nå sitt 

bibliotek när de kan  

Ordningsfrågor (polisens 

synpunkter)  
Stark bykänsla, social kontroll.  

En känsla av att biblioteket är 

medborgarnas  
Gör vi personalen 

överflödig? Komplement!  
  

Möjliggör för möten efter 

stängning (föreningar)  
    

Underlättar för personal vid 

sjukdom/frånvaro  
    

  

Bergslagsbibblan  
 

Fördelar  Utmaningar  Övrigt 

Ökat bestånd, bra för studerande  Längre köer för vårt material då 

kön består av låntagare från 

fyra kommuner  

  

Välutvecklad webbplats som 4 

kommuner hjälps åt att 

uppdatera  

Skolans katalog, hur ska den 

hanteras?  

Skolbiblioteken i övriga 

kommuner är skilda från 

Folkbiblioteket  
  

  

Marknadsföring för alla 

evenemang  
Måste kompromissa om saker 

som rör verksamheten som inte 

de andra är med på.  
  

  

Förberett för ett större 

samarbete om det blir aktuellt 
    

  

 

En bedömning av dom kostnader som föreligger öppnar för möjligheten att genomföra 

såväl Meröppet som Bergslagbibblan. Det kan uppstå tillkommande poster, under 

projektet, som skulle ändra de förutsättningarna. De bör dock noteras att det finns en 

planerad fortsättning av Stärkta bibliotek även nästa år vilket inte var planerat tidigare. Mot 

bakgrund av det skulle det finnas möjlighet att söka ytterligare bidrag om vi inte når i mål 

med de hittills beviljade medlen. 
 
 


