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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Marie Sääf

2021-05-03

Dnr KOF 2021-94

Kultur- och fritidsnämnden

Linköpings stadsbibliotek, omfördelning öppettider med
mera
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Föreslagna öppettider vid Linköpings stadsbibliotek noteras.
2. Bibliotekschefen ges i delegation att genomföra anpassningar av öppettider
i enlighet med Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
3. Öppettiderna gäller från och med 2021-09-01, men med eventuella
anpassningar efter coronapandemins förutsättningar.
4. Uppföljning av öppettiderna återrapporteras till kultur- och fritidsnämnden
senast september 2022.
Ärende
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av stadsbibliotekets
öppettider. Hänsyn har tagits till förändringar i befolkningsstruktur och i
användarmönster när det gäller Linköpings stadsbiblioteks tjänster och utbud
samt start av biblioteksverksamhet i Berga.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Översynen visar behov av justeringar av öppettider för att uppnå en mer jämlik
service över hela kommunen i syfte att nå flera kommuninvånare. Föreslagna
justeringar innebär en ökning av öppettider totalt inom Linköpings
stadsbibliotek. Justeringen innebär även att öppethållande på de integrerade
folk- och skolbibliotek under skoltid förläggs efter skoltid vilket är i linje med
kultur- och fritidsnämndens uppdrag och mål. Justeringarna är även i linje med
Biblioteksplan för Linköpings kommun 2020-2024 ( KF 2020-04-21 §128, dnr
KS 2020-149) som bland annat för Linköpings stadsbibliotek anger
utvecklingsområde Nå fler.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås notera justering av öppettider inom
Linköpings stadsbibliotek. För att möta behovet som översynen visar föreslås
bibliotekschefen även att få i delegation, efter samråd med kultur- och
fritidsdirektör, göra tillfälliga anpassningar av öppettiderna i samband med
lovperioder som exempelvis jul- samt sommarlov eller motsvarande samt vid
eventuell oförutsedd händelse. Vidare föreslås bibliotekschefen få delegation,
efter samråd med kultur- och fritidsdirektör, att genomföra mindre revideringar
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av öppettider om sådana anpassningar innebär att Linköpingsbornas behov och
stadsbibliotekets uppdrag bättre kan tillgodoses.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Linköpings stadsbibliotek, omfördelning öppettider med mera 2021-05-03
Bilaga, Öppettider Linköpings stadsbibliotek från och med 2021-09-01

3 (3)

Ekonomiska konsekvenser
Ändringarna i öppettiderna som föreslås medför inga direkta ekonomiska
konsekvenser för nämnden. En av anledningarna till att göra regelbundna
översyner och korrigeringar av öppettider är att vara kostnadseffektiv och att
erbjuda medborgarna så mycket kvalificerad biblioteksservice som möjligt
utifrån de resurser som finns.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat följande:
-

Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med skolbiblioteksorganisationen angående de integrerade
bibliotek som finns i Linghem och Sturefors. Det finns en gemensam linje att
förtydliga när det i huvudsak är skolbibliotek och när det i huvudsak är
folkbibliotek. Detta har förvaltningen tagit hänsyn till i förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av de nya öppettiderna återrapporteras till kultur- och
fritidsnämnden senast september 2022.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL har genomförts 2021-05-04.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

