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Övriga biblioteksrelaterade uppgifter 

Fråga 37. Övriga kommentarer om biblioteksläget hos er/i er kommun? 
Kommun Kommentar 

Ale  

Alingsås  

Bengtsfors Politiskt beslut den 22 dec 2020 om en minskning av 
biblioteksbudgeten med 10 % 2021 

Bollebygd  

Borås Biblioteksverksamheten är skör, alla renoveringar som 
sker just nu riskerar att leda till budgetproblem då vi 
aldrig vet om vi får hyreskompensation. Samtidigt 
måste renoveringarna ske. 

Dals-Ed Just nu påverkas vi mycket av pandemin förstås. Mycket 
av det vi tänkt göra har fått läggas på is. 

Essunga  

Falköping  

Färgelanda  

Grästorp Coronaläget har inneburit att lokalerna varit stängda en 
del och vi har fått arbeta på annat sätt. Det har gått 
över förväntan. 

Gullspång  

Göteborg Verksamheterna är överlag påverkade av pandemin, vi 
ser att besöks- och utlåningssiffrorna sjunker. Under 
första kvartalet 2021 minskade besöken med 60% och 
utlånen med 19%. En bidragande orsak kan vara att 
Stadsbiblioteket har varit stängt under en längre period. 

Götene  

Herrljunga  

Hjo Vi står inför en (förhoppningsvis) stor ommöblering 
med annorlunda layout av biblioteket inom 
Kulturkvarteret. Beroende på Stärkta biblioteks-
ansökan kommer förändringen, som har fokus på 
kognitiv tillgänglighet, att genomföras med början 
andra halvåret 2021. 

Härryda  

Karlsborg Bra läge just nu 

Kungälv  

Lerum Politiskt beslut har tagits om ett nytt gymnasium då 
delar av byggnaden som huvudbiblioteket ligger i ska 
rivas, men bibliotek och teater ska vara kvar. 

Lidköping  

Lilla Edet Omorganisation med konsekvensen att 
bibliotekschefstjänsten försvinner. Istället ska en 
kulturchef tillsättas med ansvar för bibliotek, 
kulturskola, kultursamordnare, kulturhuset mm. 

Lysekil Det har hänt mycket i Lysekils folkbiblioteksorganisation 
överlag de sista åren, som RFID-anpassning, anslutning 
till Libris, färdigställandet av en medieplan, projekt av 
olika slag möjliggjorda genom Stärkta och nu senast ett 
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påbörjat arbete med eventuell systemsammanslagning 
med de tre andra Fyrstadsbiblioteken. Corona har dock 
ställt lite grand det mesta på ända i 
biblioteksverksamheten och vi har i stor utsträckning 
fått kompromissa med olika saker. Förhoppningen är 
att allt snart ska normaliseras och att vi ska kunna 
realisera våra olika planer och projekt på bästa sätt, 
som vi har förutbestämt oss arbeta utifrån, och genom, 
den närmaste framtiden. Vi jobbar mer digitalisering, 
förbereder för IT-workshops och för att bli en mer 
lärande organisation. Kurser på nätet har varit 
värdefullt i denna tid, gärna fler även efter pandemin. 

Mariestad Mediabudget ökar inte i samma takt som kostnaderna 
för e-böcker. 

Mark Sedan mitten av mars 2020 har vi pga pandemin haft 
minskat öppethållande på huvudbiblioteket. Sedan 
slutet av december 2020 har lokalerna varit stängda 
men vi har lånat ut via fönster, entréer, bokbuss.. 

Mellerud  

Munkedal  

Mölndal  

Orust Utökade öppettider fr.o.m. 1/9 enligt politiskt beslut 

Partille  

Skara Vi har haft ganska stora effektiviseringar i kommunen 
vilket har påverkat vår verksamhet. 

Skövde  

Sotenäs  

Stenungsund  

Strömstad  

Svenljunga Från 2021 har vi äntligen vår nya lilla bokuss på plats!! 

Tanum  

Tibro  

Tidaholm  

Tjörn Vi har det fint, tack. 

Tranemo Fortfarande pandemianpassat vilket innebär inte några 
besök förutom kortare ärenden till dator, kopiator. Take 
away på huvudbiblioteket och bokbussen. Bokbussens 
skolturer till ytteskolorna har pågott hela tiden. Vi 
hoppas på att öppna upp så smått så snart smittläget 
minskar i Tranemo. I övrigt är det mycket positivt att ha 
flyttat in i de nya lokalerna och många vill komma in och 
vara aktiva i huset. Central placering och konceptet med 
hotell och bistro är positivt. 

Trollhättan  

Töreboda Fattig kommun, nedskärningar pågår och är kommande 
inför nästa år. Dock vill det satsas på meröppet både på 
huvudbibliotek och filialer. Intresset "ovanifrån" 
handlar mer om öppethållande och mindre om att 
säkerställa kompetens och att möjliggöra personalens 
arbete med utåtriktad verksamhet. 

Uddevalla  
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Ulricehamn Projektering av nytt stadsbibliotek pågår, Beräknad 
byggstart 2022. 

Vara  

Vårgårda  

Vänersborg Tack vare ansökta Stärkta bibliotekspengar hoppas vi 
kunna upprusta filialbibliotekens interiör. 
Ombyggnationen av huvudbiblioteket har varit på gång i 
flera år och nu verkar det som att det kommer startas i 
år. 

Åmål Nej, inte utöver Corona-läget. 

Öckerö  
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