
 

 
 

      
 
Bildnings- och kulturförvaltningen 
 

RAPPORT 
Sida 

1 (5) 

Datum 

2019-09-27 
Diarienummer 

xxx 

  

 

  

 

Utredningsuppdrag kultur- och 
fritidsnämnden,  
bibliotekets verksamhet 

 

  



 

  Sida 

2 (5) 
 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning/utredningsuppdrag ......................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

1.1 Bakgrund .................................................................................................... 3 

1.2 Bibliotekslagens krav ................................................................................. 3 

1.3 Bibliotekets budget 2019 ............................................................................ 4 

1.4 Bibliotekets verksamhet 2019 .................................................................... 4 

2. Sparförslag ........................................................................................................... 5 

3. Biblioteket i framtiden ........................................................................................... 5 

 

 

  



 

  Sida 

3 (5) 
 

 

 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund till utredningsuppdragen 

Med anledning av den starkt försämrade ekonomin de kommande åren finns ett stort 

behov av besparingar/effektiviseringar. För att kunna fatta väl genomarbetade och kloka 

beslut har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal områden 

1.2 Utredningsuppdrag 

Utreda biblioteksverksamheten i syfte att göra ytterligare besparingar, förslagsvis 

minska med en hel tjänst.   

  

Utredningen ska beskriva vilken kvalitativ nivå som kan erbjudas på en lägre 

nettokostnadsnivå. 

1.3 Bakgrund till biblioteksverksamheten 

De offentliga biblioteken har i uppdrag att verka för läsfrämjande, kunskapsförmedling 

och fri åsiktsbildning. Biblioteken har därmed en viktig funktion som mötesplats och 

som arena för det offentliga samtalet. 

Biblioteket ska vara ett kultur- och informationscentrum och genom sin allsidiga 

kulturella verksamhet vara en naturlig social träffpunkt. 

Biblioteket ska ge upplysning, främja utbildning, fakta- och kunskaps-

inhämtande och stimulera till annan kulturverksamhet genom att ställa böcker 

och andra media till förfogande för kommunens alla invånare. 

 

Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, personer 

med funktionsnedsättning samt personer med annat modersmål än svenska. 

Att främja ett aktivt medborgarskap och minska den digitala klyftan i samhället. 

Biblioteket ska aktivt söka samarbete med skola, studieförbund, institutioner, 

myndigheter, förvaltningar, föreningar med flera. 

 

Idag finns kommunbiblioteket på Stora Torget 3. Biblioteket har idag tre heltidstjänster. 

En 1:e bibliotekarie, en barnbibliotekarie och en biblioteksassistent alla på 100%. 

1.4 Bibliotekslagens krav 

Biblioteken är en lagstadgad verksamhet för kommunerna. 

Den nya bibliotekslagen som trädde i kraft 2014 slår bland annat fast att: 

 Varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, ett folkbibliotek. 

 Boklånen ska vara avgiftsfria. 

 Barn och ungdomar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än 

svenska samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras. 

 Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 

 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner. 

 Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva 

regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, 
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verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är 

verksamma i länet. 

1.5 Bibliotekets budget 2019 

 

 Budget 2019 Spar till 2020 

Intäkter     25.0  

   

Lokalhyra 1 473.0  

Personal 1 775.0 440.0 

Övrigt: data, böcker, 

tidningar, adm. 

   758.0  

 3 981.0  

 

1.6 Bibliotekets verksamhet 2019 

Intäkter som biblioteket har är främst genom kopiering från föreningslivet och 

allmänheten. Försäljning av makulerade böcker finns även på detta konto. 

Lokalhyra/städ och personal är en stor kostnad i bibliotekets budget. 

Data, böcker, tidningar, ”blå lådor” (böcker mellan biblioteken) samt övrig 

administration finns under övrigt. En stor kostnad för biblioteket är ”de blå lådorna”. 

Ett nytt avtal har tecknats och det har blivit 3 ggr så dyrt för att få böckerna runt om till 

biblioteken i Östergötland (Tranås). Kan vi använda oss ännu mer av böcker från andra 

kommuner i stället för att köpa in egna böcker? 

Biblioteket är en plats där du kan komma för att få hjälp med att låna en bok, böcker för 

studier, hämta busstidtabeller, läsa en dagstidning eller veckotidning. Vänta på bussen 

eller sin speltid på kulturskolan. Det finns idag inte många gratis samlingsplatser i 

dagens samhälle. 

Mer-öppet har varit igång under snart 2 år tid. Vi ser att fler och fler hittar till oss under 

dessa tider.  

Statistik   

Antal besök 2018 (fysiska) 40 460 

  

Antal bokutlån 2018 33 419 

  

Mer-öppet besök 1 jan-30 aug. 2019 1 765 ( snitt på 220/månad) 

  

 

Ny biblioteksplan för 2020 till 2023 är på gång och ska fastställas av 

kommunfullmäktige. 
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2. Sparförslag 

En heltidstjänst kostar 440.0 tkr.  

Om en heltidstjänst på biblioteket försvinner, blir verksamheten oerhört sårbar.  

Det blir svårt vid utbildning, semester, sjukdom eller möten med exempelvis regionen.  

Om man väljer att ta bort en hel tjänst, måste man lägga öppettider för biblioteket  på 

max 4 timmar/dag, övrig tid hänvisa till Mer-Öppet. Stängning av lördagar. 

Verksamhet som kommer att beröras är först och främst den personliga servicenivån, 

föreläsningar, utställningar, barnteater, biblioteksinformation till skolorna, kopiering till 

allmänhet och föreningar, uppdatering av den digitala hembygdsboken.  Exakt vilken 

verksamhet som kommer att försvinna beror delvis på vilken personal som kommer att 

sägas upp. Det kommer med andra ord att påverka nästan all verksamhet på biblioteket. 

Biblioteket måste prioritera vilken kärnverksamhet som man ska bedriva. 

Biblioteket har stora fasta kostnader för IT genom utlåningssystem, ”blå lådorna”,  

Mer-Öppet, medborgardatorer m.m. som är svåra att påverka, då vi ingår i 

Götabiblioteken. 

3. Biblioteket i framtiden 

Alla bibliotek i Sverige står inför en stor förändring. Boken har varit i centrum under en 

lång tid, nu ser vi att nya tekniska lösningar finns för att få tillgång till böcker. 

Många väljer idag att lyssna på böcker eller ladda ner e-böcker. Man reserverar böcker 

hemma vid datorn,  kommer och hämtar under Mer-Öppet när man själv vill och har 

möjlighet. 

Böcker är idag relativt billiga och det finns pocketböcker som många väljer att köpa. 

Internet har gjort att många googlar fram information, det kan vara allt från matrecept, 

resefakta, hur man bygger olika saker. Idag är man van vid att få information fort och 

snabbt. 

Vi ser ett tapp på låntagare i åldern 7-18 år. Kan vi jobba tillsammans med skolan och 

deras skolbibliotek, för att nå ut med böcker och läsning? 

Det finns idag människor som står långt ifrån den tekniska utvecklingen, som inte har 

dator, e-legitimation eller en smartphone. Dessa kan inte boka sina läkarbesök, betala 

räkningar m.m. Vilken hjälp kan/ska biblioteken ge?  

Biblioteket har idag stora lokaler, kan vi minska ytan för biblioteket? Kan vi samarbeta 

med någon annan verksamhet? Behöver föreningslivet lokaler till sin verksamhet? 

Styrelsemöte? Vad efterfrågar Ödeshögsborna? Hur gör andra bibliotek?  

Ovanstående frågor kan inte besvaras idag utan måste utredas vidare. 

 

 


