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Sammanfattning
Motion har inkommit om söndagsöppet på biblioteket i Tyresö centrum.
Med 4 tim öppet söndagar vintertid beräknas biblioteket få ca.50 - 100
besökare/söndag
.
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Beskrivning av ärendet
Neddragning av öppethållandet på Huvudbiblioteket i Tyresö centrum, skedde i
samband med budgetarbetet hösten 2006 inför verksamhetsåret 2007.
Bibliotekets budgetram minskades och biblioteket i Tyresö centrum upphörde
med söndagsöppet. Slopandet av söndagsöppet föregicks av mycket noggranna
mätningar av besökssiffrorna på söndagar och andra veckodagar. Besöken på
söndagar var sjunkande och mycket låga, mellan 50 -100 besökare. Dagens
besökssiffror är på mellan 800 - 1000 besökare en vanlig vardag och 300 – 350
på lördagar. Generellt är biblioteksbesöken lika många 2009 men besöken på
kvällar och helger minskar. Flest besökare har Huvudbiblioteket mellan 10:00
och 14:00 på vardagar. (se bifogad aktuell besöksstatistik)
Söndagsöppet upprätthölls förr med vikarier under vinterhalvåret. Att bemanna
söndagar med timanställda vikarier nu igen är svårt. Utbildade timvikarier som
vill arbeta söndagar finns inte att få tag i. Speciellt gäller detta bibliotekarier.
Det totala öppethållandet i hela Tyresö har trots allt utökats med självbetjäning
och minskad personalstyrka från 95 tim/vecka, till 124 tim/vecka 2010, med
fullt utbyggd självservice. Personalstyrkan är dimensionerad och slimmad för
detta och är redan en pressad av schemalagd helg- och kvällstjänstgöring.
Vid en jämförelse av öppettider med övriga länet står sig Tyresö mycket bra.
Öppettimmar/1000 innevånare är i Tyresö 125,4 och snittet i länet är 96,4 (-09)
Sedan beslut togs av KoF-nämnden att inte ha söndagsöppet på biblioteket har
besökssiffrorna på 290.000 fysiska besök per år bibehållts och de virtuella
besöken på biblioteket webbsida med alla de e-tjänster som öppnats har
fördubblats och utgör 2009 nästan en fjärdedel eller ytterligare 82.000 besök.
Skall biblioteket i Tyresö centrum hålla öppet även på söndagar 4 timmar med
bibehållna kvalitetsgarantier, måste ytterligare fast personal anställas och en
schemaomläggning med mer helgtjänstöring vintertid göras. En sådan
omfördelning av personalresurs från tider med höga besökssifror till mycket
låga bedöms olämplig. För utökad ob-ersättning och nyanställning bedöms ett
ramtillskott om ca. en halv miljon kr per år, om det ändå skulle genomföras.

