Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-02-10

§ 41
Medborgarförslag om ändrade öppettider på huvudbiblioteket i Falkenberg. KS 2013-281

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Intentionen ska vara att se över öppettiderna när det nya huvudbiblioteket står klart, i
syfte att öka tillgängligheten.
2 I och med detta ska medborgarförslaget anses behandlat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-08-08
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2014-08-19
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2014-08-27
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats om bättre öppettider på huvudbiblioteket.
Förslagsställaren menar att det är för sent att biblioteket öppnar klockan 11 på vardagar,
speciellt i förhållande till att butiker i centrum öppnar klockan 10. Under 2013 och 2014
inkom dessutom en motion och ytterligare ett medborgarförslag som tog upp samma fråga
(motion KS 2013-109 och medborgarförslag KS 2014-131).
Kultur- och fritidsförvaltningen har vid flera tillfällen sedan medborgarförslaget lämnades
in yttrat sig i frågan. I korthet har nämnden yttryckt följande:
Öppettiderna på de kommunala biblioteken ses över löpande. Förutsättningarna för
öppettider skiljer mycket mellan närbiblioteken och huvudbiblioteket. Att utarbeta
lämpliga öppettider omfattar blad annat relationen mellan öppethållande för allmänheten
och för skola/förskola, andra aktiviteter på orten och ekonomiska ramar för verksamheten.
I och med planerna på en stor utredning om gymnasieskolans framtid valde nämnden att
avvakta med beslut i frågan om öppettider tills dess att utredningen var färdig.
Anledningen var att det fanns planer på att eventuellt slå ihop gymnasiebiblioteket med
huvudbiblioteket.
Utredningen, som senare blev den utredning som låg till grund för utveckling av
Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum färdigställdes under 2014. Som följd av
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utredningen planeras byggnation av ett nytt bibliotek och när detta står klart ska det gamla
rivas. I dagsläget beräknas det nya biblioteket vara färdigbyggt tidigt under 2019.
Frågan om bibliotekets öppettider behandlades senast av kultur- och fritidsnämnden 19
augusti 2014 § 69, då nämnden besvarade en återremiss från kommunstyrelsens
arbetsutskott. Återremissen var en följd av ett svar på ett annat medborgarförslag
(KS 2014-131) angående utökade öppettider på biblioteket. Nämnden uttryckte vid detta
tillfälle att öppettiderna på huvudbiblioteket i Falkenberg är av den maximala omfattningen
som befintlig personal möjliggör. Nämnden förklarade vidare att de har för avsikt att utöka
personalen och att det skulle krävas ytterligare två heltidstjänster för att förbättra
öppettiderna både på vardagar och söndagar.
Ekonomi
Under 2014 äskade kultur- och fritidsnämnden 920 000 kronor för de två heltidstjänster de
bedömer krävs för att kunna utöka öppettiderna. Några medel avsattes inte för detta i den
slutgiltiga budgeten.
Övervägande
Svar på medborgarförslaget har dröjt eftersom kultur- och fritidsförvaltningen har väntat in
den utredning som legat till grund för utveckling av Falkenbergs nya kunskaps- och
kulturcentrum samt väntat in besked om budget. Inga medel avsattes i budgetarbetet 2014
för fler tjänster på biblioteket. Kultur- och fritidsnämnden har dock för avsikt att framöver
åter lyfta frågan om att utöka budget för att kunna utöka med de två tjänster som de
beräknar behövs för att kunna utöka öppettiderna ytterligare.
Men eftersom det i dagsläget inte finns några medel för att utöka öppettiderna på
biblioteket så föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på medborgarförslaget.
Yrkande, propositionsordning och beslut
Georgia Ferris (KD) yrkar på att intentionen ska vara att se över öppettiderna när det nya
huvudbiblioteket står klart, i syfte att öka tillgängligheten. I och med detta ska
medborgarförslaget anses behandlat.
Per Svensson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget samt att kultur- och fritidsnämnden
får i uppdrag att organisera för utökat öppethållande på huvudbiblioteket på
vardagsförmiddagar och på söndagar med införande 2016-01-01.
Ordföranden ställer proposition på Georgia Ferris förslag gentemot Per Svenssons och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Georgia Ferris förslag.
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Reservation
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig mot beslutet.
Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Sebastian Ghafari (S) antecknar sin avvikande mening till
protokollet.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2015-02-12 och anslaget 2015-02-13.
Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-19

§ 69

Internremiss - medborgarförslag om bättre öppettider på
biblioteket. Dnr 2014/46
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1 anta tjänsteskrivelse 2014-07-31 som nämndens yttrande i rubricerat ärende
2 anta tjänsteskrivelse 2014-07-31 som komplettering av nämndens yttrande till ärende
KS2013-109 och KS2013-281
3 föreslå kommunfullmäktige, med nämndens övervägande och yttrande, anse rubricerat
medborgarförslag besvarat
4 föreslå kommunfullmäktige, med nämndens övervägande och yttrande i aktuellt ärende,
anse ärende KS2013-109 och KS2013-281 besvarade

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Peter Gerhardson 2014-07-31
Internremiss från kanslienheten 2014-03-11
Medborgarförslag från Birgitta Wenzel 2014-03-08 (Dnr: KS 2014-131)

Sammanfattning
Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnämnden begärt yttrande över ett
medborgarförslag om bättre öppettider på biblioteket, senast 2014-06-15. Nämndens svar
utgör även reviderat och kompletterat svar på ärenden KS2013-109 och KS2013-281.

Ekonomi
Nämnden föreslår i sina budgetäskanden att personalen vid huvudbiblioteket utökas i
samband med att det nya huvudbiblioteket tas i bruk, så att öppettiderna kan förbättras
både vardagar och söndagar. För de två heltidstjänster det gäller äskas total 920 tkr.

Övervägande
Birgitta Wenzel har inlämnat ett medborgarförslag, om bättre öppettider på biblioteket.
Förslags-ställaren anser att huvudbiblioteket borde öppna före kl. 11.
Öppettiderna vid de kommunala biblioteken ses över löpande och förslag till förändringar
lämnas till kultur- och fritidsnämnden. En översyn av öppettiderna vid huvudbiblioteket i
Falkenberg har initierats av kultur- och fritidsnämnden, i samband med tidigare motion och
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medborgarförslag. Som fastslagits i nämndens yttrande över motionen om förbättrade
öppettider vid biblioteken (Dnr: 2013-29), är öppettiderna vid Falkenbergs bibliotek av den
maximala omfattning som befintlig personalresurs möjliggör. När genomlysningen av
gymnasieskolan nu är slutförd, föreslår nämnden i sina budgetäskanden inför åren 20152017 att personalen vid huvudbiblioteket utökas. Målet är att när ett nytt huvudbibliotek
invigs 2018 skall det kunna hålla öppet vardagar kl. 10-19 och lördag/ söndag kl. 10-14.

Expedieras till:
Kanslienheten

Skrivelse
Datum
2014-08-27

Kultur- och fritidsförvaltningen
Bibliotek
Peter Gerhardson

Er ref:
Vår ref: 2014/46

Kultur- och fritidsnämnden

AnsvarigTlfn
Peter.Gerhardson@falkenberg.se

Tjänsteskrivelse - medborgarförslag om bättre öppettider på
biblioteket (Dnr: KS2014-131)
Den översyn av öppettiderna vid huvudbiblioteket i Falkenberg, som initierats av kulturoch fritidsnämnden, har färdigställts när genomlysningen av gymnasieskolan nu är
slutförd. Nämnden föreslår i sina budgetäskanden att personalen vid huvudbiblioteket
utökas i samband med att det nya huvudbiblioteket tas i bruk, så att öppettiderna kan
förbättras både vardagar och söndagar. Medborgarförslaget kan därmed anses besvarat.
Birgitta Wenzel har 2014-03-08 inlämnat ett medborgarförslag, om bättre öppettider på
biblioteket. Förslagsställaren ifrågasätter varför huvudbiblioteket öppnar först kl. 11.00 på
vardagar och hänvisar till satsningar på biblioteken i Halmstad och Varberg.
Öppettiderna vid de kommunala biblioteken ses över löpande, på tjänstemannanivå. När
behov att justera öppettiderna vid de fasta biblioteken konstateras, överlämnas frågan till
kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden gav 2012-04-17 (§29)
förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med tillträdande gymnasiechefen, se över
öppettiderna för huvudbiblioteket. Syftet var att öka tillgängligheten för allmänheten. I
kommunstyrelsens uppdrag att genomlysa gymnasieskolan ingick en utredning om
sammanslagning av gymnasiebibliotek och kommunbibliotek. Med anledning av detta
beslöt kultur- och fritidsnämnden 2013-01-22 (§10) att ärendet kring huvudbibliotekets
öppettider skjuts fram till utredningen kring gymnasieskolan är klar. Utredningen har nu
redovisat sitt slutförslag, som bl.a. innebär att ett nytt huvudbibliotek (integrerat med
gymnasieskolans bibliotek) skall byggas till år 2018.
När det gäller bemanningen av huvudbiblioteket har kultur- och fritidsnämnden i sitt
yttrande över motionen om förbättrade öppettider vid biblioteken (Dnr: 2013-29),
konstaterat att öppettiderna vid Falkenbergs bibliotek är av den maximala omfattning som
befintlig personalresurs möjliggör. Jämförelser med öppettider vid andra bibliotek i
regionen haltar, då Falkenbergs bibliotek (enligt folkbiblioteksstatistiken för 2013) har den
lägsta bemanningstätheten av biblioteken i Halland. För att nå upp till genomsnittet i
regionen skulle Falkenberg behöva ytterligare 3,5 tjänster, för att nå samma bemanning
som Halmstad skulle man behöva 6,0 tjänster.
Kultur- och fritidsnämnden har i sin hantering av huvudbibliotekets öppettider, haft som
mål att utöka dessa så snart resurser finns. Förslag till förändringar har nämnden avsett att
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lämna efter att genom-lysningen av gymnasieskolan är slutförd. Då detta arbete nu är
slutfört, redovisar nämnden som sin målsättning att när ett nytt huvudbibliotek invigs 2018
skall det preliminärt hålla öppet vardagar kl. 10-19 och lördag/söndag kl. 10-14. I
budgetäskanden inför åren 2016-2018 föreslår nämnden därför att personalen vid
huvudbiblioteket utökas med sammanlagt 2,0 tjänster.

Peter Gerhardson
Biblioteks- och kulturarvschef
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