Fråga 51. Övriga kommentarer om biblioteksläget i kommunen:
Biblioteksnamn:
Ale bibliotek
Alingsås bibliotek
Bengtsfors bibliotek
Bibliotek Mark
Biblioteken i Mölndal
Bollebygds bibliotek
Borås Stadsbibliotek
Dals-Eds bibliotek
Essunga folkbibliotek
Falköpings bibliotek
Färgelanda bibliotek
Grästorps bibliotek
Gullspångs Bibliotek
Herrljunga bibliotek
Hjo stadsbibliotek
Karlsborgs bibliotek
Kommunbiblioteket Götene

Kungälvs bibliotek
Lerums bibliotek
Lidköpings Bibliotek
Lilla Edets bibliotek
Lysekils stadsbibliotek
Mariestads Stadsbibliotek

Melleruds kommunbibliotek
Munkedals bibliotek
Mölnlycke bibliotek
Orusts kommunbibliotek
Partille Bibliotek
Skövde stadsbibliotek
Sotenäs kommunbibliotek
Stenungsunds bibliotek
Stifts- och landsbiblioteket i Skara
Strömstads stadsbibliotek
Svenljunga kommunbibliotek
Tanums bibliotek
Tibro kommun- och gymnasiebibliotek
Tidaholms Stadsbibliotek
Tjörns kommunbibliotek
Tranemo bibliotek
Trollhättans Stadsbibliotek
Töreboda kommunbibliotek
Uddevalla stadsbibliotek
Ulricehamn
Vara Folkbibliotek
Vårgårda bibliotek
Vänersborgs bibliotek
Åmåls bibliotek
Öckerö bibliotek

Fritt svar

Kris, med tanke på låg personaltäthet, då vi skall bemanna tre biblioteksenheter med 4,50 personal
och ha öppet 66 timmar! Saknar fungerande skolbibliotek med utbildad personal.
Ny organisation är under arbete inom Kultur- och fritid

För lite öppet.Skolbiblioteken är sorgebarnen i kommunen.

Mycket liten personalstyrka för en kommun i vår storlek (2,5 tjänster ; 9000 inv.)
Sedan några år tillbaka har vi inga filialbibliotek längre. Verksamheten är fokuserad till Götene tätort.
RFID/självbetjäning samt samarbete med medborgarkontoret har ökat öppettiden med 13 tim/v. I
besparingssyfte = lördagsstängt. Vi har ökat vår utlåning med några procent de senaste året. Stort
kulturutbud i samarbete med Kultursamordnaren samt studieförbunden.
Sektor skola ligger långt efter vad gäller att uppfylla Skollagen gällande skolbibliotek vid alla skolor. Ett
fåtal skolor har egna bibliotek, ännu färre skolor har biblioteksutbildad personal.
Oerhört positivt då vi nyligen öppnat ett nytt bibliotek och är på allas läppar.
Nedskärningar. Ingen biblioteks/kulturchef sedan snart ett år.
Förutsättningarna för skolbiblioteken ser olika ut i kommunens skolor. Ingen skolbibliotekscentral vilket
är väldigt synd. Många filialbibliotek har lagts ner under de senaste 10 åren. Inaktuell biblioteksplan.
Måste göras en ny.

nytt bibliotek i Rävlanda (integrerat folk- o skolbibliotek) invigt i mars. Nytt Kulturhus i Landvetter
planerat till början 2015

Integrering av folkbibliotek och skolbibliotek i Timmersdala under arbete och beräknas vara klar hösten
2014. RFID på fililalerna ligger i 2014 års investeringsbudget.
Biblioteksplan finns (antagen av KF 2009) Skolbiblioteksplan finns inte

Relativt bra läge
Planerna på ett nybyggt bibliotekt har lagts på hyllan och nu ser vi över möjligheterna att flytta
biblioteket till Medborgarhuset och integrera med bla. biograf. Utredning ska vara klar i juni.

Skolbiblioteken är rektors ansvar. Mycket ojämn kvalitet. Folkbiblioteken utgör bas för kultur-och
fritidsverksamheten i kommunen och inbegriper också konsument- och budget-och skuldrådgivning.

