Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-04

§ 270
Motion - Förbättrade öppettider på kommunens
bibliotek, KS 2013/109
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Konstatera att öppethållandet på Stadsbiblioteket föreslås utökas med
sex timmar per vecka från och med 2018-10-01, samt att övriga
biblioteks öppettider ses över löpande.
2. Därmed anse motionen bifallen.
Beskrivning av ärendet
Christina Johansson (S) har inkommit med en motion om att bibliotekens
öppettider ska ses över och förbättras för bättre tillgänglighet. Vidare
föreslår motionären att nya öppettider ska presenteras så fort som möjligt
och gälla från hösten 2013.
Ärendet har behandlats i olika politiska instanser sedan motionen anmäldes i
kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden har vid ett flertal tillfällen
under de år som gått yttrat sig i frågan, bland annat efter återremitteringar
från såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. Vidare har kulturoch fritidsnämnden också inväntat besked i ärendet mot bakgrund av
utredningar om etablering av Kunskaps- och kulturcentrum (KKC) i
Falkenberg. Senast återremitterades ärendet av kommunfullmäktige
2015-03-31.
Kultur- och fritidsnämnden låter i sitt senaste yttrande över motionen
2017-12-12 meddela att Stadsbiblioteket i Falkenberg har förbättrade
öppettider på vardagar, men att söndagsöppet inte är möjligt att erbjuda
förrän år 2020 i samband med invigningen av KKC.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens intention om att
biblioteken ska vara tillgängliga och öppna när medborgarna har möjligheter
att besöka inrättningarna, samt att bibliotek är viktiga instrument i den
demokratiska utvecklingen. Det finns emellertid aspekter att beakta vid
övervägande av öppethållandets utformning, exempelvis efterfrågan,
ekonomsikt utrymme och andra förutsättningar för den särskilda enhetens
verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har vid tidigare yttrande över motionen låtit
meddela att öppethållandet på de kommunala biblioteken ses över löpande.
Vid genomlysningar har dock inte öppethållandet ökat i antalet timmar.
Vidare menar nämnden att öppethållandet på Stadsbiblioteket är av den
maximala omfattning som befintlig personalstyrka möjliggör – ett utökat
öppethållande är avhängigt personella resurser. Sedan motionens
inlämnande 2013 och kultur- och fritidsnämndens yttrande som följt åren
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därefter har dock förutsättningarna förändrats, och i samband med budget
2018 har nämnden erhållit medel för att tillföra resurser för ytterligare en
bibliotekarietjänst, samt ytterligare tjänster från år 2020. Utökning av
budgeten innebär att nämnden föreslår öppethållande från kl 10.00 istället
för 11.00 på Stadsbiblioteket, vilket innebär sex ytterligare timmar per
vecka. Förändringen föreslås gälla från 2018-10-01.
Eftersom kultur- och fritidsnämnden avser att utöka öppethållandet på
Stadsbiblioteket med sex timmar per vecka och i samband med
biblioteksetableringen i KKC vid dess invigning 2020 utöka öppethållandet
ytterligare, samt löpande ser över övriga biblioteks öppethållande, anser
kommunstyrelseförvaltningen att motionens förslag tillgodosetts och bör
därmed anses bifallen.
Ekonomi
Utökning av öppethållandet på Stadsbiblioteket möjliggörs genom
budgetfinansierad personalrekrytering för 2018 i form av en bibliotekarie.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-07-10
Motion om att förbättra öppettiderna på kommunens bibliotek, 2013-03-06
Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-12, § 86
Kommunfullmäktige 2015-03-31, § 34
Kultur- och fritidsnämnden 2013-08-20, § 50
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-11, § 206
Kultur- och fritidsnämnden 2013-04-16, § 32
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