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Svar på skrivelse angående bibliotekens
öppethållande under sommaren
Förslag till beslut
Skrivelsen besvaras genom detta tjänsteutlåtande

Sammanfattning
Stockholms stadsbiblioteks öppettider är under ständig utveckling i syfte att skapa
så angelägna, tillgängliga och effektiva bibliotek som möjligt. Under juni-augusti
2012 ökades det totala antalet öppna timmar jämfört med samma period 2011.
Tillskillnad från tidigare år då sommaröppettider i större utsträckning påverkade
såväl juni, juli som augusti var biblioteken i år främst stängda under juli månad.
Detta utifrån erfarenheten att juli är den månad minst antal personer väljer att
besöka stadens öppna bibliotek. Årets omstrukturering av öppethållande har
resulterat i ett ökat antal besökare jämfört med 2011.
Med utgångspunkt i den av Kulturnämnden i mars antagna strukturplanen ses
under hösten bibliotekens ordinarie öppettider över. Bland annat kommer samtliga
bibliotek att vara öppna minst fyra dagar i veckan, varav minst en av dagarna är
lördag eller söndag.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Stockholms stadsbibliotek.

Bakgrund
Ann Marie Engel (V) och Mårten Andersson (V) uttrycker i sin skrivelse oro över
att Tensta och vissa andra bibliotek varit stängda under sommaren. Utifrån detta
efterlyser de en ”mera detaljerad bild av bibliotekens öppethållande under
sommaren och vilken planering som finns för året”.

Förvaltningens synpunkter
Biblioteksplanen fastslår att biblioteken ska vara öppna när stockholmarna har tid
att besöka dem. Detta kräver både ett generöst öppethållande och ett öppethållande
som svarar mot stadsdelens behov. Endast genom detta skapas angelägna,
tillgängliga och effektiva bibliotek.
Stockholms stadsbibliotek ser därmed ständigt över de olika bibliotekens
öppettider. Under juni- augusti 2012 ökade såväl det totala öppethållandet som
antalet besök.
År
2011
2012

Totalt öppethållande
juni-augusti
11 967
12 906

Besök
876 999
901 004

Planeringen av öppethållandet bygger på omfattande analys av erfarenheter och
lokala förhållande. Analysen tittar bland annat på närheten till andra öppna
bibliotek, ifall stadsdelen har stor dagbefolkning eller inte, huruvida det finns
annan verksamhet så som fritidsgårdar och träffpunkter i stadsdelen. En viktig
källa är även de synpunkter som framförs av allmänheten. Av de synpunkter som
framförs är synpunkter kring öppethållande bland de vanligast förekommande. Vid
planering av öppethållande tas även stor hänsyn till erfarenheter från tidigare år.
Till skillnad från tidigare år då fler bibliotek minskat sina öppettider under hela
sommaren har biblioteken i år framförallt varit stängda under juli månad. Juli är
den månad då stadens öppna bibliotek har minst antal besökare. Detta innebar att
bland annat Tensta bibliotek, som nämns i Engels och Anderssons skrivelse,
tillskillnad från förra året varit stängt fyra veckor i juli. Tenstas närmaste bibliotek,
Rinkeby, har emellertid varit öppet hela sommaren.
Sommaröppethållande i kombination med ambitionen att minska vikariekostnader
och samtidigt fortsätta att erbjuda all personal fyra veckors sammanhängande
semester innebär ett omfattande schemapuzzel och nya arbetssätt. 2012 års

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1/3769/2012
SID 3 (3)

öppethållande har lyckats med detta och personalkostnaden har kunnat minskas
för juni- augusti 2012 jämfört med samma period 2011. Genom att i sommar
främst ha stängt under den lågt utnyttjade julimånaden har fler bibliotek under
resten av sommaren kunnat ha samma öppettider som övriga året, undantaget
söndagar då samtliga bibliotek har sommarstängt. En prioritering som alltså visat
sig öka såväl öppethållandet som det totala antalet besök vid stadens bibliotek
sommaren 2012 jämfört med 2011.

Framtida öppethållande
Nästa planerade förändring av öppettider utgår från strukturplanen som antogs av
Kulturnämnden i mars 2012. Genom planen beslutades att samtliga stadens
bibliotek skall vara öppna minst fyra dagar i veckan, varav en är en lördag eller
söndag. De sex såkallade fullskalebiblioteken (Farsta, Skärholmen, Kista,
Vällingby, Medborgarplatsen, Kungsholmen och Stadsbiblioteket) skall fortsätta
att vara öppna sju dagar i veckan. Tiderna avser emellertid inte
sommaröppethållande. Hur dessa nya kriterier för öppethållande skall
implementeras ses för närvarande över. Beslut om exakta nya ordinarie öppettider
kommer att tas utifrån 2013 års budgetförutsättningar.

Bilaga:
Skrivelse inlämnad på nämnd 2012-08-30 av Ann Mari Engel och Mårten
Andersson (V) Bibliotekens öppethållande under sommaren

