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Beslut avseende biblioteksverksamhet 21 januari
2021
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

från och med den 25 januari 2021 till och med den 25 februari
2021 hålla folkbiblioteken i Lunds kommun stängda förutom
nödvändiga besök till stadsbiblioteket, meröppna bibliotek och
digitala tjänster samt att öppna upp biblioteket i Södra Sandby
en eftermiddag i veckan för avhämtning av medier.

Sammanfattning
På grund av den fortsatta smittspridningen av covid-19 presenterade
regeringen den 18 december 2020 ytterligare nationella
restriktioner. Dessa restriktioner innebar bland annat att man
uppmanade till att all inte nödvändig kommunal verksamhet skulle
hållas stängd. Regering kom senare ut med förtydliganden kring
biblioteksverksamheten som innebär att Stadsbiblioteket kunde
öppnas för nödvändiga besök. Den 21 januari 2021 meddelade
regeringen om fortsatta restriktioner bland annat för
biblioteksverksamheten. Med anledning av detta föreslås kultur- och
fritidsnämnden besluta att från och med den 25 januari 2021 till och
med den 7 februari 2021 hålla folkbiblioteken i Lunds kommun
stängda förutom nödvändiga besök till stadsbiblioteket, meröppna
bibliotek och digitala tjänster samt att öppna upp biblioteket i Södra
Sandby en eftermiddag i veckan för avhämtning av medier.

Underlag för beslutet



Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21,
denna skrivelse.
Regeringens nationella riktlinjer 2021-01-21,
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/01/forlangningarav-nationella-restriktioner/

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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kultur-fritid@lund.se

Tjänsteskrivelse
2021-01-21

2 (2)
Diarienummer

KU 2021/0024

Ärendet
Bakgrund
På grund av den fortsatta smittspridningen av covid-19 presenterade
regeringen den 18 december 2020 ytterligare nationella
restriktioner. Dessa restriktioner innebar bland annat att man
uppmanade till att all inte nödvändig kommunal verksamhet skulle
hållas stängd. Regering kom senar ut med förtydliganden kring
biblioteksverksamheten som innebär att Stadsbiblioteket kunde
öppnas för nödvändiga besök. Den 21 januari 2021 meddelade
regeringen om fortsatta restriktioner bland annat för
biblioteksverksamheten. Med anledning av detta föreslås kultur- och
fritidsnämnden besluta att från och med den 25 januari 2021 till och
med den 7 februari 2021 hålla folkbiblioteken i Lunds kommun
stängda förutom nödvändiga besök till stadsbiblioteket, meröppna
bibliotek och digitala tjänster samt att öppna upp biblioteket i Södra
Sandby en eftermiddag i veckan för avhämtning av medier

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Michael Holmkvist
T.f. kultur- och fritidsdirektör

Karin Bergendorf
bibliotekschef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
akten
För kännedom:

