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Verksamhetsrapport för oktober och november
2020 – biblioteksenheten
Under denna period har vi både hunnit med att bedriva verksamhet som
vanligt och att stänga lokalerna igen.
I oktober var det dags för den årliga biblioteksveckan igen och även i år
blev det en mycket uppskattad vecka.
Det var mer eller mindre fullsatt varje kväll och även lunchfördragen var
mycket välbesökta.
Vi är väldigt glada över att vi hann genomföra detta arrangemang och det
kändes mycket positivt att kunna erbjuda våra kommuninvånare detta.
Alla kvällsföreläsningarna var det även möjligt att ta del av över nätet då
dessa livesändes. Här har vi nu fått ny kunskap som vi kommer att ha
glädje av även framöver och efter pandemin.
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I slutet av oktober kom så beskedet att vi skulle stänga lokalerna igen.
Det kändes då väldigt bra att vi redan hade ett välfungerande koncept att ta
till med take away och hemkörning. Verksamheten kunde med bara en
dags ställtid växla över och erbjuda kommuninvånarna utlåningsservice
igen fast med stängda lokaler.
Under denna period i våras och i somras fick vi mycket positiva
kommentarer från våra låntagare och framförallt satte man stort värde på
att kunna få böckerna hemkörda till dörren.
Även denna gång uppfattar vi att man upplever vårt sätt att hantera
lokalstängningen som positivt.
Vi har också som enda kommun i landet en utlåningsstation, Smartlockern
på Centralstationen, som utnyttjas som aldrig förr.
Vår bedömning är att vi kan driva verksamheten på detta sätt så länge som
det behövs.
Ett annat besked som har kommit personalen till känna är att det ligger ett
besparingsförslag på skolbibliotekarieenheten. Blir detta förslag verklighet
och verksamheten avvecklas är det en stor förlust för Trelleborgs kommun
att mista denna kompetens och det unika arbetssätt som de har bedrivit
skolbiblioteksverksamhet på. Att driva skolbiblioteksverksamhet med kvalité
utan tillgång till skolbibliotekarier faller på sin egen orimlighet.
Det här innebär också att 6 personer kan komma att mista sina
anställningar vilket också är oerhört olyckligt och något som definitivt kan
påverka synen på Trelleborgs kommun som arbetsgivare.
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