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§ 46
Bibliotekens öppettider 1 januari – 27 juni 2021 (KN 2020.056)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden fastställer bibliotekens öppettider 1 januari – 27 juni 2021 enligt 
förvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fastställer bibliotekens öppettider. De föreslagna tiderna är ordinarie 
öppettider. Om pågående Corona-restriktioner ännu gäller 1 januari kan dessa tider komma att 
ändras.

Förvaltningens förslag innebär en förändring av öppethållandet kvällstid på biblioteket i 
Kulturhuset. Förändringen gäller måndag – torsdag då verksamheten föreslås stänga 19.00 
istället för 20.00. Anledningen är dels ett begränsat antal nybesök efter 19.00, vilket en TTT-
undersökning (Tverrgående Trafikktelling) visat, dels en effektivisering som ger större 
möjlighet till aktiviteter dagtid, bl.a. för målgruppen barn och unga, då bibliotekspersonalens 
närvaro ökar dagtid. Förändringen innebär även en ekonomisk effektivisering, då antalet OB-
timmar måndag – torsdag (obekväm arbetstid) minskar från 8 timmar/vecka till 4 
timmar/vecka.

De öppettider som beslutades med anledning av Corona-restriktionerna, från 2020-03-16, 
innebar ett kvällsöppethållande till 18.00 måndag - fredag, och detta har inte ifrågasatts eller 
upplevts som begränsande av användarna.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Bibliotekens öppettider 1 januari - 27 juni 2021
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Tjänsteskrivelse

Bibliotekens öppettider 1 januari – 27 
juni 2021

Förslag till beslut
Kulturnämnden fastställer bibliotekens öppettider 1 januari – 27 juni 2021 enligt 
förvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen.

Ärendet i korthet
Kulturnämnden fastställer bibliotekens öppettider. De föreslagna tiderna är ordinarie 
öppettider. Om pågående Corona-restriktioner ännu gäller 1 januari kan dessa tider 
komma att ändras.

Förvaltningens förslag innebär en förändring av öppethållandet kvällstid på 
biblioteket i Kulturhuset. Förändringen gäller måndag – torsdag då verksamheten 
föreslås stänga 19.00 istället för 20.00. Anledningen är dels ett begränsat antal 
nybesök efter 19.00, vilket en TTT-undersökning (Tverrgående Trafikktelling) visat, 
dels en effektivisering som ger större möjlighet till aktiviteter dagtid, bl.a. för 
målgruppen barn och unga, då bibliotekspersonalens närvaro ökar dagtid. 
Förändringen innebär även en ekonomisk effektivisering, då antalet OB-timmar 
måndag – torsdag (obekväm arbetstid) minskar från 8 timmar/vecka till 4 
timmar/vecka.

De öppettider som beslutades med anledning av Corona-restriktionerna, från 2020-
03-16, innebar ett kvällsöppethållande till 18.00 måndag - fredag, och detta har inte 
ifrågasatts eller upplevts som begränsande av användarna. 

Ordinarie öppettider 
Biblioteket i Kulturhuset: måndag – torsdag 10.00 – 19.00, fredag 10.00 – 18.00, 
lördag 10.00 – 16.00, söndag 12.00 – 16.00.

Karby bibliotek (samlokaliserat med ICA Nära Brottbyhallen): alla dagar 7.00 – 
20.00. Med bibliotekspersonal måndag 15.00 – 19.00, onsdag 10.00 – 14.00, torsdag 
16.00 – 18.00.

Kårsta bibliotek: meröppet alla dagar 7.00 – 22.00. Med bibliotekspersonal onsdag 
13.00 – 19.00, med Kårsta biblioteksgrupp söndag 13.00 – 16.00 enligt 
överenskommet schema.

Avvikelser under perioden
Fredag 1 januari, Nyårsafton: stängt
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Tisdag 5 januari, Trettondedags afton: biblioteket i Kulturhuset stänger 18.00.

Onsdag 6 januari, Trettondedag jul: stängt

Torsdag 1 april, Skärtorsdag: biblioteket i Kulturhuset stänger 18.00.

Påskhelgen 2 – 5 april: stängt

Fredag 30 april, Valborgsmässoafton: biblioteket i Kulturhuset stänger 16.00.

Lördag 1 maj: stängt

Onsdag 12 maj: biblioteket i Kulturhuset stänger 18.00.

Torsdag 13 maj, Kristi himmelfärdsdag: stängt

Pingsthelgen 22 – 23 maj: stängt

Söndag 6 juni, Nationaldagen: biblioteket i Kulturhuset öppet 10.00 – 16.00.

Torsdag 24 juni: biblioteket i Kulturhuset stänger 18.00.

Midsommarhelgen 25 – 27 juni: stängt

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Webbredaktionen
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