Övriga biblioteksrelaterade uppgifter
Fråga 31. Övriga kommentarer om biblioteksläget hos er/i er kommun?
Kommun
Alingsås
Bengtsfors
Bollebygd
Dals-Ed
Essunga
Falköping
Grästorp

Götene
Herrljunga
Hjo

Karlsborg
Kungälv
Lidköping

Lilla Edet
Lysekil
Mariestad
Mark
Mellerud
Munkedal
Orust
Partille
Skara
Skövde
Sotenäs

Stenungsund
Strömstad
Svenljunga

Kommentar

Gemensamt biblioteksdatasystem och låneregler
inom V6-samarbetet, troligtvis fr.o.m. 2018.
Skolbiblioteksprojekt våren 2017.
I kommunens finns inga filialer längre. Fyra av sex
skolor köper bibliotekarietimmar av biblioteket.
Trots ökade anslag fr.o.m. i år med + 0,5 tjänst
bibliotekarie, samt + 100.000 SEK i mediaanslag
ligger vi på en väldigt låg nivå både vad gäller
personal samt mediaanslag. Detta försvårar
naturligtvis ambitionen att hålla en hög
servicenivå.

Biblioteksverksamheten ingår nu i organisationen
Bibliotek, Konst och Kultur med ett samordnat
och delat ansvar kring dessa frågor. Fantastiskt
spännande fas i utvecklingen av
bibliotekskonceptet.

Hyfsat centralt med bra parkering
Horreds bibliotek kommer att börja med
meröppet under året.

Årliga effektiviseringar på 1,5 %.
Just nu har hälften av personalen gått i pension.
Vi har en heltidssjukskriven och en som har 25%
förebyggande sjukpenning. Vilket påverkar
verksamheten enormt - trots det sker
nysatsningar som IT-café, läxhjälp, pyssel och
pop-up-bibliotek.

Diskuterar bokbil. Diskuterar små
utlåningsstationer

Tanum
Tibro
Tidaholm
Tjörn

Tranemo
Trollhättan
Töreboda

Uddevalla

Ulricehamn
Vara
Vårgårda
Vänersborg
Åmål
Öckerö

Hög personalomsättning och stort
samverkansprojekt inom Bibliotek Skaraborg.
Mycket hög servicenivå genom generösa
öppettider året om. Befolkningen dubblas under
sommarhalvåret. Stabil verksamhet där vi
ständigt jobbar på att erbjuda en mycket god
service till alla besökarna.
Ökade hyreskostnader och personalkostnader,
minskad personalstyrka inom 2 år.
Läget är gott. När våra filialer behövde flytta fick
vi nya lokaler. Där hade ju kommunen kunnat
välja att lägga ned. Vi kommer att omvandla två
assistenttjänster (pensionsavg.) till
bibliotekarietjänster vilket kommer att höja nivån
på vår verksamhet.
Ändrade förutsättningar från regionen angående
stöd för inköp av utländsk litteratur mm. Nytt
filialbibliotek i Källdal. Ny bokbuss. Bibliotekslokal
för filialen i Ljungskile uppsagd av barn och
utbildning. Ersättningslokal inte klar.
Kulturhusfrågan aktuell igen.
Planering av nytt stadsbibliotek pågår. Beslut om
nybyggnation och budget finns.

