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Biblioteksutredning gällande folkbiblioteken i 
Göteborg våren 2020   
 

Förslag till beslut   
I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden antecknar utredningen Framtidens bibliotek i Göteborg.  

2. Kulturnämnden fastställer inriktning för och indelning av folkbiblioteken i enlighet med 
förvaltningens förslag.    

3. Kulturnämnden fastställer inriktningen att folkbibliotek på sikt framöver inte lokaliseras i 
skolbyggnader i enlighet med förvaltningens förslag. 

4. Kulturnämnden fastställer att strukturen för öppettider på folkbiblioteken i enlighet med 
förvaltningens förslag införs successivt.  

5. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en tidsatt lokalbehovsplan för 
biblioteken som förtydligar anpassningar i befintliga kulturhus, i bibliotek vid strategiska 
tyngdpunkter, behov av ev. nya bibliotek, förändrade lokalbehov i befintliga bibliotek samt 
behov av servicestationer i enlighet med förvaltningens förslag. 

6. Kulturnämnden fastställer att följande uppdrag som initierats av stadsdelsnämnderna till 
lokalsekretariatet gällande biblioteksverksamhet kvarstår:  

a. Backaplan kulturhus.  

b. Bergsjöns kulturhus.  

c. Kärra bibliotek.     

7. Kulturnämnden uppdrar till lokalsekretariatet att utreda möjligheterna till:  

a. En sammanslagning av Majornas bibliotek och Linnéstadens bibliotek, kompletterat 
med ett mindre bibliotek motsvarande 300 m2.  

b. Ersättningslokaler för nuvarande Stadsbiblioteket 300 m2.  

c. Ersättningslokaler för Hjällbo bibliotek.  

d. Ett nytt mindre bibliotek med barn- och familjeprofil på Opaltorget, motsvarande 
300 m2.   

8. Kulturnämnden förklarar uppdraget att utreda möjligheter och konsekvenser för mer-öppet på 
samtliga bibliotek inom kulturnämndens ansvar som fullgjort (KN 2019-04-23 § 79).  

Kultur 
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9. Kulturnämnden förklarar uppdraget att se över lokalisering, öppettider och utbud på stadens 
bibliotek som fullgjort (KF:s budget 2019).  

10. Kulturnämnden förklarar uppdraget att, utifrån omorganisationen av biblioteksverksamheten, 
se över bibliotekens öppettider och utbud som fullgjort (KF:s budget 2020).  

11. Kulturnämnden förklarar uppdraget att utreda lämpliga placeringar av bibliotek samt hur 
bokbussarna används på bästa sätt vid framtida stadsutveckling som fullgjort (KF:s budget 
2020).  

12. Kulturnämnden förklarar uppdraget att tydliggöra placeringen av befintliga bibliotek med 
syfte att, i samråd med stadsdelsnämnderna, värdera lämpligheten för att uppnå en god 
biblioteksstruktur i staden som fullgjort (KF:s beslut 2013 om Biblioteksplan för Göteborgs 
Stad).   

13. Kulturnämnden förklarar uppdraget att återkomma senast till fördjupningsdagen våren 2020 
med en tidsättning av uppdraget att göra en översyn av hur resurser till bibliotek kan fördelas 
som fullgjort (KN 2019-11-25 § 227).  

 

Sammanfattning  
Kulturnämnd och kommunfullmäktige har givit förvaltningen flera uppdrag att utreda folkbibliotekens 
framtida lokalisering, öppettider och utbud, samt konsekvenser av mer-öppet. Denna 
biblioteksutredning kopplar samman den framtida stadsutvecklingen med en nulägesbild av 
bibliotekens läge, lokaler, öppettider, service, utbud och samarbeten. Genom att ta fasta på 
stadsutvecklingens tre ledord att dra nytta av det som finns, utveckla tyngdpunkter och kraftsamla där 
det gör skillnad, lämnar utredningen ett antal förslag kring bibliotekens lokalisering, öppettider och 
utbud på kortare och längre sikt.   

Utredningens slutsats är att biblioteken ligger strategiskt rätt i relation till stadens planerade utveckling 
och att de tål en framtida befolkningsökning och stadsutveckling för lång tid framåt. Kompletteringar 
behövs på sikt där det saknas bibliotek eller en kraftig bostadsexpansion förväntas. 

Förvaltningens bedömning är att biblioteksutredningens resultat och förslag till åtgärder är 
genomförbara och utgör ett sätt att kostnadseffektivt bevara och utveckla en tillräckligt god, hållbar 
och effektiv biblioteksverksamhet som svarar mot göteborgarnas behov nu och i framtiden, i samklang 
med stadsutvecklingen. I nutid prioriteras åtgärder som handlar om biblioteksstruktur, tillgänglighet 
och öppethållande.  

Förvaltningen föreslår att en tydlig biblioteksstruktur införs utifrån tre kategorier: strategiska 
tyngdpunkter, tyngdpunkter och lokala torg. Vidare föreslås en successiv synkronisering av öppettider, 
införande av mer-öppet på utvalda bibliotek samt att inrätta biblioteksservicestationer. 
Lokalsekretariatet föreslås få i uppdrag att söka lokaler för identifierade behov och kulturförvaltningen 
föreslås få i uppdrag att upprätta en lokalbehovsplan där såväl behov av upprustningar och 
ombyggnationer som större satsningar som t.ex. biblioteket i Bergsjöns nya kulturhus 
kostnadsberäknas och prioriteras enligt en tidplan. Det innebär att förvaltningen presenterar mer 
detaljerade underlag i en plan för specifika ärenden inför kommande beslut. En renodling av 
biblioteksverksamheten för bibliotek i skolor föreslås också.  

Utredningens förslag avseende bibliotekens framtida lokalisering och öppettider bidrar till att de 
nuvarande resurserna tas tillvara och utvecklas på ett effektivt sätt för att komma så många invånare 
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till del som möjligt, utifrån ett längre tidsperspektiv. Med detta ärende föreslår förvaltningen att 
uppdrag som fullmäktige och nämnd givit förvaltningen avseende biblioteken förklaras fullgjorda. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Biblioteksutredningen pekar på att folkbiblioteken är bra placerade utifrån tyngdpunkterna i den 
framtida stadsutvecklingen. Genom god planering och komplettering med ny typ av service kan 
nuvarande biblioteksstruktur bära en befolkningsökning i linje med stadens tillväxtmål fram till 2050. 
De investeringsbehov som lokalbehovsplanen identifierar behöver bli en del av stadens 
investeringsplan. Kultur har länge legat i ett eget spår men behöver integreras i den staden-
gemensamma planen för investeringar. 

Kulturnämnden tar sin del av ett ekonomiskt ansvar genom att prioritera och optimera befintliga 
lokaler så att verksamheten i stor utsträckning kan hantera den prognostiserade befolkningsökningen. 
Det krävs dock att resurser avsätts i nu- och närtid för att säkerställa beslutade förstudier och 
identifierade anpassningar av bibliotekslokaler i syfte att kunna skala upp verksamheten i takt med 
befolkningsökningen. Istället för att bygga ytterligare aviserade 13 bibliotek för en befolkningsökning 
med 250 000 fram till år 2050 som översiktsplanen förutspår, kan befintlig biblioteksstruktur 
kompletteras med en handfull mindre bibliotek samt kompletterande biblioteksservice, så kallade 
biblioteksservicestationer.  

Kommunfullmäktige behöver säkerställa att kulturnämnden får utökade ramar för hyra, drift och 
leasing kopplat till de investeringar som krävs för att biblioteksstrukturen ska klara av att möta en 
ökad befolkning.   

Förvaltningen föreslår att en lokalbehovsplan påbörjas gällande planerade behov av lokaler och 
anpassningar, som redovisas i samband med verksamhetsnomineringar och som uppdateras årligen. 
Många av de bibliotek som kulturnämnden övertog 2019 är slitna och i behov av upprustning. I vissa 
fall krävs större och/eller mer ändamålsenliga lokaler. Vissa lokaler behöver bytas och 
underhållsarbete göras. För de nysatsningar, ombyggnationer och underhållsarbete som behövs 
kommer extra resurser att krävas. I en lokalbehovsplan kommer förslag till investeringar, anpassningar 
och upprustningar att kostnadsberäknas, prioriteras och tidsättas.  

Utredarens förslag när det gäller utökade öppettider kan inte genomföras på kort tid och inom 
nuvarande ram. Samordnade öppettider i enlighet med förslagets kategorisering av större, mellan och 
mindre bibliotek kan införas successivt i takt med att de möjligheter som förändrade arbetssätt i 
samband med införande av logistiksystem för mer effektiv mediehantering, samt ökad självservice i 
form av lätt- och/eller mer-öppet ger. Öppettiderna föreslås införas successivt från 2020 och framåt, 
med början i kategorin bibliotek i strategiska tyngdpunkter. Mer-öppet är ett enkelt och ekonomiskt 
hållbart sätt att tillgängliggöra bibliotekens medier och tjänster för fler under ökade tider på vardagar 
och helger. Bedömningen är att även det kan införas successivt, i den takt som nämndens ekonomi 
tillåter.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Biblioteksverksamhet bidrar till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling på flera sätt. Idén bygger i 
grunden på att dela resurser i form av medier och andra former av förmedling av kunskap och 
upplevelser, t.ex. möten. Biblioteksverksamhet bidrar även till folkbildning och ger användare ökad 
tillgång till kunskap, upplevelser och reflektion. Bibliotekens programverksamhet och riktade projekt 
kan nå grupper som annars har svårt att ta del av kulturlivets utbud eller samhällets gemensamma 
resurser. På så sätt kan verksamheten bidra till att tillgången till både analoga och digitala medier ökar 
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och även till att läskunnigheten ökar genom t.ex. läsfrämjande insatser för barn och unga. 
Sammantaget bidrar biblioteken till upplevelser och kunskapsförmedling som i sin tur kan bidra till en 
hållbar samhällsutveckling ur flera dimensioner.  

Utredningens förslag avseende bibliotekens framtida lokalisering och öppettider bidrar till att de 
nuvarande resurserna tas tillvara och utvecklas på ett effektivt sätt för att komma så många invånare 
till del som möjligt utifrån ett längre tidsperspektiv. En genomtänkt lokaliseringsplan för framtida 
investeringar i biblioteksverksamhet gynnar den ekologiska dimensionen utifrån t.ex. 
resursanvändning, närhetsprincip för brukare och behovet av transporter.   

Bedömning ur social dimension  
Biblioteksverksamhet bidrar till en socialt hållbar samhällsutveckling på flera sätt. Biblioteken utgör 
offentliga tillgängliga rum som alla kan besöka oavsett bakgrund och resurser. De samlade 
folkbiblioteken i Göteborg har ca 4 miljoner besök per år, vilket är mer än t.ex. Liseberg hade 2019.  
Funktionerna som biblioteken fyller kan vara olika för olika grupper och i olika faser i livet. De fyller 
en socialt utjämnande funktion genom tillgången till medier, litteratur, möten, kunskap och 
upplevelser men även samhällsinformation. Biblioteken utgör en plats för yttrande- och åsiktsfrihet 
som många människor känner tillit till, vilket bidrar till en demokratisk samhällsutveckling. 

Riktad programverksamhet och projekt ökar tillgängligheten till grupper som har specifika behov eller 
intressen. Tidiga läsfrämjande verksamheter för barn och unga ingår som en väsentlig satsning för att 
skapa goda livsvillkor under hela livet, inom stadens program för en jämlik stad.  

Utredningens förslag avseende bibliotekens framtida lokalisering och öppettider bidrar till att de 
nuvarande resurserna tas tillvara och utvecklas på ett effektivt sätt för att komma så många invånare 
till del som möjligt utifrån ett längre tidsperspektiv. Användarperspektivet är beaktat genom tidigare 
undersökningar men bör även fortsättningsvis genomsyra arbetet. En genomtänkt lokaliseringsplan för 
framtida investeringar i biblioteksverksamhet gynnar den sociala dimensionen utifrån t.ex. 
resursanvändning, närhetsprincip för brukare och generell fysisk tillgänglighet. En organisatorisk 
synkronisering som utredningen föreslår kan också bidra till att öka tillgängligheten med tydliga 
öppettider och former för mer-öppet som är lätta att kommunicera.  

Samverkan   
Förvaltningen har informerat LSG om biblioteksutredningen i december 2019 samt redovisat 
utredningsarbetet och informerat om utredningens förslag 1 april 2020.  

 

Bilagor   
1. Utredningen Framtidens bibliotek i Göteborg, Elisabeth Lundgren (2020) 

2. Yttrande från lokalsekretariatet avseende förstudie kring om- och tillbyggnad av kulturhuset 
Kåken, 2020-03-19.  

3. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-06-13 § 24 (Biblioteksplan för Göteborgs Stad 
2013 - 2021).   

4. Utdrag ur kommunfullmäktiges budget 2019 – uppdrag till kulturnämnden att se över 
lokalisering, öppettider och utbud på stadens bibliotek. 
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5. Utdrag ur kommunfullmäktiges budget 2020 – uppdrag till kulturnämnden att, utifrån 
omorganisationen av biblioteksverksamheten, se över bibliotekens öppettider och utbud.  

6. Utdrag ur kommunfullmäktiges budget 2020 – uppdrag till kulturnämnden att utreda lämpliga 
placeringar av bibliotek samt hur bokbussarna används på bästa sätt vid framtida 
stadsutveckling.  

7. Protokollsutdrag kulturnämnden 2019-04-23 § 80 – uppdrag till förvaltningen att utreda 
möjligheter och konsekvenser för meröppet på samtliga bibliotek inom kulturnämndens 
ansvar.  

8. Protokollsutdrag kulturnämnden 2019-11-25 § 227 – uppdrag till förvaltningen att återkomma 
senast till fördjupningsdagen våren 2020 med en tidsättning av uppdraget att göra en översyn 
av hur resurser till biblioteken kan fördelas.  

9. Bibliotekskartor i en- och flerfärg.  

 

Expedieras till 
Lokalsekretariatet, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.    
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Ärendet  
Kulturnämnd och kommunfullmäktige har givit förvaltningen i uppdrag att utreda folkbibliotekens 
framtida lokalisering, öppettider och utbud, samt konsekvenser av mer-öppet. Förvaltningen har låtit 
en extern utredare utreda samt föreslå en hållbar biblioteksinfrastruktur med ökad tillgänglighet till 
stadens folkbibliotek, samt förslag på öppettider och utbud. Utredningen är baserad på faktaunderlag, 
statistik samt intervjuer och studiebesök och är genomförd i dialog med förvaltningen. Den är även 
baserad på stadens översiktsplan och dess strategier.  

Förvaltningen redovisar flera uppdrag i föreliggande ärende. Kulturnämnden föreslås fatta beslut 
enligt förvaltningens förslag i syfte att anpassa och utveckla biblioteksverksamheten för framtida 
behov så att den bidrar till en hållbar samhällsutveckling ur flera perspektiv.  

Beskrivning av ärendet 
Kulturnämnden och kommunfullmäktige har i olika skeden uppdragit till förvaltningen att tydliggöra 
befintliga biblioteks lokalisering för att värdera lämpligheten för att uppnå en god biblioteksstruktur i 
staden framöver. I föreliggande utredning har bibliotekens öppettider och utbud setts över, förslag till 
nya öppettider och införande av mer-öppet föreslås samt hur bokbussar kan ses som komplement. Med 
biblioteksutredningens genomförande och förslag samt utifrån förvaltningens bedömningar och förslag 
till beslut föreslås uppdragen vara fullgjorda. Uppdragen från kommunfullmäktige och från budget 
2020 kommer även att rapporteras i uppföljningsrapport 2, 2020.  

Biblioteksutredningen Framtidens bibliotek i Göteborg som är utförd av en extern utredare redovisas 
enligt bilaga 1. Politiska uppdrag som redovisas i föreliggande ärende framgår enligt bilagorna 4 - 8.  

Bakgrund till ärendet 
Kommunfullmäktige fattade beslut om Göteborgs stads första biblioteksplan 2013. Sedan dess har 
förvaltningen haft i uppdrag att genomföra ett antal uppdrag baserade på planen. En del av uppdragen 
är genomförda och återrapporterade, medan en del uppdrag kvarstår. Då ansvaret för folkbiblioteken i 
april 2019 samlades i kulturförvaltningen har förutsättningarna att genomföra uppdragen förbättrats. 
Det samlade ansvaret gällande budget och ledning sedan snart ett år, har gjort det möjligt att se över 
den nuvarande biblioteksverksamheten och föreslå en framtida verksamhet och struktur utifrån en 
helhetssyn. Stadens nya organisation och stadsplanering med förslag till ny översiktsplan bidrar till 
goda förutsättningar för översyn och utredning.  

Biblioteksutredningens uppdrag 
Förvaltningen gav i december 2019 en extern utredare i uppdrag att se över en genomförd 
bibliotekskarta, utreda lokalisering, öppettider och utbud för att lämna förslag till förvaltningen.  

Uppdraget till utredaren var att svara på följande frågor:  

• Utreda lämpliga placeringar av bibliotek  
• Utreda hur bokbussarna används på bästa sätt vid framtida stadsutveckling  
• Se över öppettider och utbud 
• Se över konsekvenser av samt planera för mer-öppna bibliotek  

 
Arbetet tar sin utgångspunkt i befintliga underlag och har genomförts i dialog med förvaltningen såväl 
ledningsgrupp och medarbetare inom sektor bibliotek som andra avdelningar. Ytterligare synpunkter 
har inhämtats och analyserats från representanter för stadsbyggnadskontoret, lokalsekretariatet, 
stadsledningskontoret, samt sektorchefer samhälle och kultur i stadsdelar. Utredaren har gjort 
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studiebesök på alla biblioteken samt hållit i två workshops för att gå igenom den gjorda 
lokaliseringsstudien.  

Hänsyn har tagits till bibliotekens styrdokument såsom bibliotekslagen, reglemente och 
biblioteksplanen, samt relevant statistik och forskning på området. Den är även baserad på stadens 
översiktsplan och dess strategier för stadsutvecklingen. 

Utgångspunkterna och uppdragen för utredningen är flera och ibland överlappande. De politiska 
besluten är fattade i kommunfullmäktige, kulturnämnden samt i stadsdelsnämnder. Vidare utgör 
stadens nya organisering i facknämnder i stället för i stadsdelsnämnder nya förutsättningar för 
planering, analys och genomförande av förslag för att utveckla biblioteksverksamheten i Göteborg.  

Koppling till andra styrande dokument  
Föreliggande ärende har kopplingar till andra styrande dokument som t.ex.: 

• Bibliotekslag (Ds 2013:801)  
• Regional biblioteksplan för Västra Götaland 2020 – 2023 
• Biblioteksplan Göteborgs Stad 2013 – 2021 (KF 2013-06-13 § 24) ärende på KN 2020-04-20) 
• Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi. KB 2019 
• Barnkonventionen. Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter 
• Göteborgs Stads kulturprogram 2013 (KF 2013-11-07) 
• Göteborgs Stads Plan för barn- och ungkultur 2020 - 2023 (KF 2020-04-16) 

 

Förvaltningens beredning av ärendet  
Tidigare utredningar och kartläggningar har fungerat som underlag som t.ex. en kartläggning av 
folkbibliotekens förutsättningar och villkor efter sammanslagningen 1 april 2019. Översiktsplanen 
samt andra styrande dokument är också vägledande för utredningen.  

En extern utredare har fått i uppdrag att analysera och dra slutsatser av materialet samt vidare utreda 
frågorna kopplade till denna biblioteksutredning genom att inhämta och analysera en mängd 
synpunkter från respondenter. Utredningens huvudinriktningar har presenterats vid kulturnämndens 
fördjupningsdag 2020-03-02 samt för dess presidium 2020-03-09. Förvaltningen har därefter tagit del 
av utredningens resultat och övervägt genomförbarhet och ekonomiska konsekvenser.  

Sammanfattning av utredningen Framtidens bibliotek i Göteborg  
Nedan redogörs kortfattat för utredningen Framtidens bibliotek i Göteborg. Utredningen återfinns i sin 
helhet som bilaga 1 till föreliggande tjänsteutlåtande. 

Göteborg befinner sig i en kraftig expansions- och utbyggnadsperiod. Göteborg ska växa som ett 
sammanhängande stadsområde med tyngdpunkter som sammanbindande länkar. Flera nya kärnor 
planeras där kollektivtrafik, bostäder, kommunal service och handel samspelar. Enligt Göteborgs Stads 
nya översiktsplan och utbyggnadsstrategi samt demografiska prognoser kommer Göteborg att öka sitt 
invånarantal med 250 000 till år 2050, vilket ställer krav på ytterligare bostäder, arbetstillfällen och 
kommunal service. När det gäller behovet av bibliotek skulle motsvarande 13 bibliotek behöva komma 
till under perioden enligt prognosen i översiktsplanen. 
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Utredningen kopplar samman den framtida stadsutvecklingen med en nulägesbild av bibliotekens läge, 
lokaler, öppettider, service, utbud och samarbeten. Genom att ta fasta på stadsutvecklingens tre ledord 
att dra nytta av det som finns, utveckla tyngdpunkter, och kraftsamla där det gör skillnad, lämnar 
utredningen ett antal förslag kring bibliotekens lokalisering, öppettider och utbud på kort, medellång 
och lång sikt.   

Utredningens huvudförslag är att biblioteken delas in i tre kategorier – bibliotek i strategiska 
tyngdpunkter, bibliotek i tyngdpunkter, samt bibliotek på lokala torg. Indelningen utgör grunden för en 
infrastruktur för befintliga bibliotek, vilka kan kompletteras med olika typer av biblioteksservice och 
satellitbibliotek, men tjänar även som en inriktning för framtidens bibliotek. Med stöd i föreslagna 
kategorier visar utredningen var det idag finns s k vita fläckar på bibliotekskartan, samt föreslår hur 
kartan kan kompletteras genom olika typer av biblioteksservice (biblioteksservicesstationer, 
bokbussar, satellitbibliotek liknande 300 m2). Därtill föreslås ombyggnader och anpassningar av 
befintliga bibliotek, samt förändrade öppettider som korresponderar med de tre kategorierna. 
Dessutom föreslås hur mer-öppet och förändrade arbetssätt kan öka tillgängligheten till 
biblioteksservice för göteborgarna.  

Utredarens slutsats är att biblioteken ligger strategiskt rätt i relation till stadens planerade utveckling 
och att de tål en framtida befolkningsökning och stadsutveckling för lång tid framåt. Kompletteringar 
kommer att behövas på sikt där det saknas bibliotek eller en kraftig bostadsexpansion förväntas. 
Utredaren pekar också på att det finns behov av anpassningar och upprustning av flera 
bibliotekslokaler, att ett par bibliotek behöver större yta, samt att ytterligare några bibliotek behöver 
byta lokaler för att komma i ett bättre lokaliseringsläge eller få en ökad tillgänglighet. Utredaren 
konstaterar att en utbyggnad med i storleksordningen 13 bibliotek sannolikt inte kommer att behövas 
även då staden växer enligt översiktsplanens prognos, förutsatt att utredarens förslag hanteras för att 
anpassa och komplettera dagens biblioteksinfrastruktur.  

Avslutningsvis gör utredaren även en genomgång av bibliotekens funktion, uppdrag och utbud: 
Bibliotekens uppdrag enligt Bibliotekslag och Biblioteksplan för Göteborgs Stad. Bibliotekens roll 
som offentlig mötesplats och bibliotekens demokratiska uppdrag berörs, såväl som bibliotekens 
uppdrag som plats för kultur – bibliotekens programverksamhet, läsning och bildning samt verksamhet 
för barn och unga. Bibliotekens utjämnande roll som förebyggande verksamhet samt kompensatoriska 
uppdrag hanteras kortfattat, såväl som bibliotekens utbud när det gäller media och det digitala 
biblioteket.  

Utredarens slutsats är att den föreslagna biblioteksstrukturen med kompletterande biblioteksservice 
och ökade öppettider bidrar till en mer jämlik stad och kommer att bättre uppfylla målen i 
biblioteksplan Göteborgs stad 2013 – 2021, samt i kommunfullmäktiges budget 2020:  

• Biblioteken – en ingång till kulturen. Biblioteken ska vara en tillgång för de som vill läsa, 
lära, låna och inspireras till vidare läsning och studier.  

• Stadens bibliotek ska finnas där göteborgarna rör sig, samt vara tillgängliga när besökare 
har tid att besöka dem. Därför planeras fler mer-öppna bibliotek för att utöka möjligheten till 
besök även under tider när personal inte är på plats.  

• Biblioteken ska vara i takt med tiden, i detta spelar digitaliseringen en viktig roll 
• Biblioteken ska vara till för alla och bygga på att det gemensamma rummet respekteras.  

 

Utredningens förslag innebär sammantaget att folkbiblioteksservicen successivt kan förbättras och 
tillgängliggöras så att den kommer fler göteborgare till del, oavsett var man bor eller vem man är. 
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Detta med en mindre ekonomisk insats, jämfört med att planera för byggandet av 13 nya bibliotek till 
2050, vilket föreslås i översiktsplanen.  

Förslag i utredningen 
Nedan redogörs kortfattat för utredningens förslag. Samtliga förslag återfinns i sin helhet i bilaga 1 till 
föreliggande tjänsteutlåtande. 

Inriktning och indelning av folkbiblioteken i tre kategorier: Förslaget innebär en infrastruktur för 
befintliga bibliotek men även inriktning för kommande nya bibliotek. Infrastrukturen med tre 
kategorier kompletteras med mindre bibliotek enligt modell 300 m2, med biblioteksservicestationer 
samt med de två bokbussarna.  

• Bibliotek i strategiska tyngdpunkter 
• Bibliotek i tyngdpunkter 
• Bibliotek på lokala torg  

Öppettider: Utredningen föreslår en enhetlig struktur för öppettider på folkbiblioteken, en struktur 
som bygger på de tre kategorier av bibliotek som föreslås ovan. Öppettiderna föreslås införas 
successivt från 2020 och framåt, med början i kategorin bibliotek i strategiska tyngdpunkter.  

Mer-öppet: Mer-öppet föreslås införas på ytterligare bibliotek vilket, med de två bibliotek som redan 
har mer-öppet idag, skulle betyda att sju bibliotek i Göteborg kommer att ha mer-öppet inom kort. 
Idag har Askim/Hovås, Kyrkbyn och nu även Torslanda mer-öppet. Planer finns för Guldheden. I 
förslaget tillkommer Tuve, Styrsö och Kärra. Tidsperspektiv 2021 - 2022.  

Renodling av folkbiblioteken: De folkbibliotek som fortfarande är samlokaliserade i skolor behöver 
genomgå en förändring och flytta folkbiblioteksverksamheten till andra mer lämpliga lokaler. Det 
innebär även ett inriktningsbeslut framåt att nya folkbibliotek inte lokaliseras i skolbyggnader. Det 
gäller i första hand avveckling av Donsö och Trulsegårdens bibliotek för att förstärka Styrsö 
respektive Västra Hisingens bibliotek. På längre sikt gäller det även Kärra, Hjällbo och Älvstrandens 
bibliotek, där nya lokaler behöver hittas av lokalsekretariatet för folkbiblioteksdelen.   

Nya bibliotek samt bibliotek enligt modell 300 m2: Utredningen föreslår att uppdrag ges till 
lokalsekretariatet att söka nya lokaler för att permanenta verksamheten Stadsbiblioteket 300 m2 samt 
att komplettera bibliotekskartan med ett barn- och familjebibliotek vid Opaltorget enligt modell 300 
m2 samt ett mindre bibliotek vid Norra Älvstranden. Tidsperspektiv 2021 – 2024. Dessutom föreslås 
ett nytt Majorna-Linnéstadens bibliotek utredas vidare, för att hitta ett nytt läge i mer ändamålsenliga 
lokaler, kompletterat med ett mindre bibliotek enligt modellen 300 m2, nära Järntorget. 

Biblioteksservicestationer: Utredningen föreslår att fler biblioteksservicestationer enligt modell Nya 
Hovås inrättas vid ett antal knutpunkter. På så sätt skulle fler ”vita fläckar” i befintlig infrastruktur 
täckas med en effektiv hämta-lämna-service inom en relativt kort tidsperiod utan stora ekonomiska 
konsekvenser. Utredningens förslag är att studera områdena Saltholmen, Kungssten, Näset, Påvelund 
och Eriksberg vidare. Idén är att identifiera befintliga lokaler gärna i samarbete med andra aktörer för 
att hålla kostnaderna nere. Tidsperspektiv: 2020 - 2025. 

Bokbussar: Två nya eldrivna bokbussar börjar användas hösten 2020. Nämnden har tidigare fastslagit 
en inriktning mot barn, unga och familjer, med ett familjecentrerat arbetssätt. Bokbussarna planeras gå 
till verksamheter på förmiddagar och till hållplatser där tätheten på biblioteksservice är låg på 
eftermiddagar. 



 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 10 (17) 
   
   

Ombyggnad, anpassning och upprustning av befintliga bibliotek: För en mer jämlik 
biblioteksmiljö i staden föreslår utredaren upprustningar, utökning av lokalyta eller förändrade lokaler 
av biblioteken på de lokala torgen och i tyngdpunkterna. Det kan handla om såväl exteriörer, entréer 
och tillgänglighet som interiörer. De lokalbehov för biblioteken som utredningen tagit fram bör ingå i 
en kommande lokalbehovsplan för kulturförvaltningen.  

Utredaren identifierar större projekt i kategorin kulturhus och strategiska tyngdpunkter 2021 – 2025 
och gör följande bedömningar:  

• Angereds bibliotek i Kulturhuset Blå Stället har för små lokaler (700 kvm) för att dels ligga i 
en strategisk tyngdpunkt, dels i ett kulturhus med många besökare (ca 700 – 1 000 per dag). 

• Världslitteraturhuset öppnade i nya lokaler 2018, men de är inte helt ändamålsenliga. 
Lokalerna behöver anpassas med en invändig trappa alternativt skaffa rådighet över 
trapphuset. På sikt behöver biblioteket byta till en lokal med entré på markplan.  

• Kulturhuset Kåken har behov av att anpassa lokalerna för ökad tillgänglighet med hiss samt ny 
utställningshall med mer-öppet, bokinkast med sorteringsautomat. Higab har genomfört en 
förstudie på uppdrag av stadsdelen Örgryte-Härlanda och lokalsekretariatet.  

Utredaren identifierar även behov för bibliotek inom kategorierna tyngdpunkter och lokala torg. För en 
mer jämlik biblioteksmiljö behöver de mest eftersatta biblioteken på de lokala torgen och biblioteken i 
tyngdpunkterna rustas upp avseende exteriör, entréer, tillgänglighet, interiörer. Det gäller: 

• Biskopsgårdens bibliotek 
• Högsbo bibliotek 
• Kortedala bibliotek 
• Tuve bibliotek 
• Guldhedens bibliotek  

Anpassningar och upprustning bör ske skyndsamt, tidsperspektivet är 2020 och framåt.  

Andra förslag som framförs i utredningen: Det finns behov av att införa ett intelligent 
logistiksystem, vilket bygger på förslaget i en staden-övergripande processkartläggning som 
genomfördes av stadsledningskontoret 2018. I kartläggning konstaterades att ett logistiksystem 
väsentligt förbättrar arbetsmiljön samt ökar tillgängligheten till bibliotekens media. Tidsperspektivet 
är snarast 2020 – 2021.  

Avgränsningar: Utredningen har inte fördjupat sig i pågående projekt som hanterar planerade 
kulturhus, eller frågor rörande framtida inriktning av bibliotekens verksamhet. Dessa frågor hanteras 
av förvaltningen i samband med ordinarie verksamhetsplanering samt i den kommande revideringen 
av Göteborgs stads biblioteksplan.  

Förvaltningens bedömning av utredningens slutsatser och förslag  
Förvaltningen bedömer att biblioteksutredningens analys och förslag ger en mycket god grund att stå 
på inför den fortsatta utvecklingen av biblioteksverksamheten utifrån förutsättningen att staden växer 
kraftfullt de närmaste decennierna. Genom att ta fasta på stadsutvecklingens tre ledord att dra nytta av 
det som finns, utveckla tyngdpunkter och kraftsamla där det gör skillnad kan staden bygga en 
infrastruktur för biblioteksverksamheten som är hållbar över tid. Översiktsplanens tematiska inriktning 
för bostäder och samhällsservice innebär att identifiera lämpliga lokaliseringar och reservera plats för 
ytkrävande samhällsservice tidigt i planprocessen. Biblioteken är en del av samhällsservicen och detta 
förslag på bibliotekslokalisering är en förutsättning för en sådan planering.  
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Förvaltningen bedömer att utredningens förslag i huvudsak är realistiska samt ekonomiskt och 
långsiktigt hållbara för att säkra en kvalitativ folkbiblioteksinfrastruktur i Göteborg. Utredningen 
konstaterar att stadens folkbibliotek i stort ligger vid strategiska tyngdpunkter eller tyngdpunkter och 
lokala torg som är utpekade att fortsatt vara strategiska platser. Att kompletteringar behöver göras, 
liksom upprustning och anpassningar av lokaler, tillgänglighet, arbetsmiljö med mera är naturligt och 
är en investering för en hållbar biblioteksinfrastruktur för många år framåt.  

Biblioteksutredningens förslag knyter väl an till tidigare utredningar och gällande styrdokument, då de 
utgjort underlag till utredningen. Biblioteksplan 2013 – 2021 föreslår att en kategorisering i nivåer 
görs av befintliga bibliotek, samt att bibliotekskartan kompletteras med bokbussverksamhet och 
mindre biblioteksverksamheter. Utredningen konstaterar att biblioteken huvudsakligen ligger rätt 
utifrån stadens utbyggnadsstrategi, förutom de vita fläckar som identifieras i utredningen. Med förslag 
på kompletterande mindre bibliotek, upprustning och anpassning av befintliga bibliotek samt en 
förändring av vissa bibliotekslokaler, läggs grunden för en god folkbiblioteksinfrastruktur för 
Göteborgs Stad.  

Utredningen har utgått ifrån befintlig verksamhet och utbud efter sammanslagningen av 
folkbiblioteksverksamheten och konstaterar att tillgänglighet och kvalitet varierar stort i staden och att 
den infrastruktur som föreslås i utredningen skapar en jämnare tillgång och kvalitet.  

Kommande revidering av Göteborgs Stads biblioteksplan 
Göteborgs Stads biblioteksplan 2013 - 2021 behöver revideras för att gälla från 2022. Kulturnämnden 
har 2020-04-20 hemställt till kommunstyrelsen om att få revidera biblioteksplanen, då de kommunala 
bibliotekens huvudmän enligt bibliotekslagen ska ha en gällande biblioteksplan för den kommunala 
biblioteksverksamheten. Planen behöver fortsatt fördjupa bibliotekens roll framåt för alla målgrupper, 
allmänhet såväl som studerande och andra prioriterade målgrupper. Revideringen kommer att 
genomföras i samarbete med utbildnings- och grundskoleförvaltningen för att säkra tillgången till 
skol- och gymnasiebibliotek, samt med förskoleförvaltningen, med förvaltningen för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning för att säkra yngre barns samt vuxenstuderandes tillgång till biblioteksservice. 
Grundskoleförvaltningen ser nu över skolbiblioteken som de ansvarar för sedan 2018. 
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasiebiblioteken. 

För att kvalitetssäkra biblioteksservicen gentemot andra målgrupper i staden behöver 
biblioteksplanearbetet förankras i de fyra nya socialförvaltningarna som bildas från 2021. I den 
reviderade biblioteksplanen från 2022 kommer bibliotekens visioner, mål, samarbete och verksamhet 
att tydliggöras för kommande period, med användarperspektivet som en central utgångspunkt.  

Biblioteksutredningens genomlysning av lokalisering, kategorier, förslag till öppettider med mera 
utifrån en god infrastruktur utgör en bra grund att bygga vidare på. Biblioteksplan 2022 och framåt 
kommer att lägga en plan för bibliotekens fortsatta riktning samt samarbeten mellan folkbibliotek, 
skolbibliotek, gymnasiebibliotek och andra bibliotek i staden. Den inkluderar även en plan för 
samarbete för de små barnens läsning, skolbiblioteksservice för barn och unga i skola och gymnasium, 
barns och ungas fria läsning och informationskompetens, skapande-, åsikts- och yttrandefrihet, 
biblioteksservice för vuxenstuderande, för personer med funktionshinder, olika språk, för vuxna och 
äldre. 

Föreliggande biblioteksutredning har inte haft frågor i fokus som vad digitalisering innebär för 
förändrade och mer effektiva arbetssätt samt utvecklingsmöjligheter för verksamheten, eller 
bibliotekens sociala funktion och delvis kompensatoriska uppdrag, när annan offentlig service 
försvinner. Den har i första hand arbetat med lokalisering, förändrade öppettider samt har ett 
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resonemang om ett mer jämlikt utbud av de traditionella tjänster som erbjuds idag. Ett mer visionärt 
arbete behöver göras i biblioteksplanearbetet, tillsammans med övriga bibliotekstyper.  

Sammantagen bedömning  
Förvaltningens sammantagna bedömning är att utredningens angreppssätt, slutsatser och förslag 
bekräftar biblioteksplanens ambitioner. Förslagen i utredningen stödjer uppdraget i bibliotekslagen att 
se till allas tillgång till biblioteksverksamhet utifrån vars och ens behov. Utredningens förslag är i god 
linje med Göteborgs stads ambition i handlingsprogrammet om en mer jämlik stad, då flera satsningar 
handlar om att utveckla biblioteksmiljöerna i utsatta, prioriterade eller särskilt utsatta områden.  

Kulturnämnden föreslås komplettera nuvarande folkbiblioteksinfrastruktur enligt 
biblioteksutredningens förslag för att leva upp till målen i biblioteksplan, bibliotekslag samt 
reglemente och budget för biblioteksverksamheten i staden. En anpassning och följsamhet behövs 
även i relation till stadens utbyggnad och ökade servicebehov då staden växer och invånarna blir fler. 

Förvaltningen föreslår att biblioteksutbyggnaden genomförs i den takt som är möjlig och att 
prioriteringar görs där det behövs som mest och gör störst skillnad för göteborgarna. Flera förslag 
behöver utredas vidare i den lokalbehovsplan som förvaltningen föreslås ska få i uppdrag av 
kulturnämnden att ta fram.  

Förslag till beslut i kulturnämnden 
Nedan återges utredningens konkreta förslag följda av förvaltningens bedömning samt förslag till 
beslut i kulturnämnden, med hänvisning till respektive beslutspunkt i ärendet.  

Förvaltningen redovisar flera uppdrag som rör biblioteksverksamhetens framtida utveckling. 
Utredningen kopplar samman den framtida stadsutvecklingen med en nulägesbild av bibliotekens läge, 
lokaler, öppettider, service, utbud och samarbeten. Genom att ta fasta på stadsutvecklingens tre ledord 
att dra nytta av det som finns, utveckla tyngdpunkter, och kraftsamla där det gör skillnad, lämnar 
utredningen ett antal förslag kring bibliotekens lokalisering, öppettider och utbud på kortare och längre 
sikt.   

Förvaltningens bedömning:  

Förvaltningens bedömning är att utredningen besvarar frågor som är ställda i de givna uppdragen till 
kulturförvaltningen. Ett fortsatt arbete kommer att omhändertas dels i de föreslagna uppdragen till 
kulturförvaltningen och till lokalsekretariatet, dels i samband med en kommande revidering av 
Göteborgs Stads biblioteksplan. 

Förslag till beslut: 

1. Kulturnämnden antecknar utredningen Framtidens bibliotek i Göteborg.  

Inriktning för och indelning av folkbiblioteken - Biblioteksstruktur 
Utredningen föreslår att strukturera de 25 biblioteken i tre kategorier i linje med stadens utpekade 
tyngdpunkter och torg, samt fatta beslut om inriktningen att flytta ut folkbiblioteksverksamheterna 
från skollokalerna. Det innebär en renodling av folkbibliotekens lokalisering där lokaler i 
skolbyggnader på sikt frångås. Kategoriindelningen avser de tre kategorierna:  

• Bibliotek i strategiska tyngdpunkter 
• Bibliotek i tyngdpunkter 
• Bibliotek på lokala torg  
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Mindre satellitbibliotek, biblioteksservicestationer och bokbussar kompletterar bibliotekskartan.  

Inriktningen att nya folkbibliotek inte lokaliseras i skolbyggnader kompletteras med uppdrag till 
lokalsekretariatet att söka nya lokaler för folkbiblioteksverksamheten i Kärra, Styrsö och Älvstranden. 
Utredningen föreslår även att flytta resurserna för folkbiblioteksverksamheten på Donsö bibliotek till 
Styrsö bibliotek och Trulsegårdens bibliotek till Biskopsgårdens bibliotek. 

Förvaltningens bedömning:   

Förvaltningen bedömer att förslaget underlättar organisation, verksamhetsplanering och utveckling av 
folkbiblioteksverksamheten framåt.  

Modellen med en indelning av biblioteken i strategiska tyngdpunkter, vid tyngdpunkter samt vid 
lokala torg, kompletterade med mindre bibliotek enligt modell 300 m2 som drivs i kombination med 
ett större bibliotek, tillkommande biblioteksservicestationer samt de två bokbussarna och digitala 
biblioteket kommer att bilda en heltäckande bibliotekskarta som är hållbar på sikt. 

Inriktningen att nya folkbibliotek inte lokaliseras i skolbyggnader behöver införas på sikt. Grundskole- 
och utbildningsförvaltningarna kommer att vara delaktiga i revideringen av biblioteksplanen. När en 
separation är möjlig får avgöras i biblioteksplanen.  

Förslag till beslut:  

2. Kulturnämnden fastställer inriktning för och indelning av folkbiblioteken i enlighet med 
förvaltningens förslag.   
 

3. Kulturnämnden fastställer inriktningen att folkbibliotek på sikt framöver inte lokaliseras i 
skolbyggnader i enlighet med förvaltningens förslag.  

Struktur för öppettider på folkbiblioteken – Ökad tillgänglighet 
Indelningen av biblioteken i tre kategorier kopplas även till en enhetlig struktur för öppettider på 
folkbiblioteken, vilket kommer att öka tillgängligheten till biblioteken betydligt, särskilt i kombination 
med mer-öppet.  

Öppettiderna följer bibliotekskategorierna i en enhetlig struktur i de tre nivåerna. Utredningen har 
också bedömt lämplighet och konsekvenser av att införa mer-öppet på stadens bibliotek. Ytterligare 
några bedöms kunna införa mer-öppet i närtid, vilket skulle innebära sammanlagt sju bibliotek med 
mer-öppet. Idag har Askim/Hovås, Kyrkbyn och nu även Torslanda mer-öppet. Planer finns för 
Guldheden. I förslaget tillkommer Tuve, Styrsö och Kärra. Tidsperspektiv 2021 - 2022.  

Förvaltningens bedömning: 

Utredarens förslag när det gäller öppettider kan inte genomföras på kort tid och inom nuvarande ram. 
Öppettider i enlighet med förslagets kategorisering av större, mellan och mindre bibliotek kan införas 
successivt i takt med att de möjligheter som förändrade arbetssätt i samband med införande av 
logistiksystem för mer effektiv mediehantering, samt ökad självservice i form av lätt- och/eller mer-
öppet ger. Öppettiderna föreslås införas successivt från 2020 och framåt, med början i kategorin 
bibliotek i strategiska tyngdpunkter.  

Mer-öppet är ett enkelt och ekonomiskt hållbart sätt att tillgängliggöra bibliotekens medier och tjänster 
för fler under utökade tider på vardagar och helger. Utredningen har tittat på lämpligheten att införa 
mer-öppet på samtliga bibliotek, men gör bedömningen utifrån lokala förutsättningar, lokalernas 
beskaffenhet, läge, storlek mm att det inte är lämpligt att införa mer-öppet på andra än de som föreslås, 
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dvs Guldheden, Tuve, Kärra och Styrsö. Eftersom biblioteken i Kärra och på Styrsö föreslås få nya 
lokaler föreslår förvaltningen att avvakta lokalsekretariatets besked om tidsperspektiv på nya lokaler, 
för att undvika onödiga kostnader. Bedömningen är att mer-öppet kan införas successivt, i den takt 
som förvaltningens ekonomi tillåter.  

Förslag till beslut:  

4. Kulturnämnden fastställer att strukturen för öppettider på folkbiblioteken i enlighet med 
förvaltningens förslag införs successivt.  

Lokalbehovsplan för folkbiblioteken – Ombyggda och nya bibliotekslokaler 
För en mer jämlik biblioteksmiljö i staden föreslår utredningen upprustningar, utökning av lokalyta 
eller förändrade lokaler av biblioteken på de lokala torgen och i tyngdpunkterna. Det kan handla om 
såväl exteriör, entréer och tillgänglighet som interiör. De lokalbehov för biblioteken som utredningen 
tagit fram bör ingå i en kommande lokalbehovsplan för kulturförvaltningen. 

I lokalbehovsplanen hanteras följande bibliotek enlighet utredningens förslag:  

- Behov av nya bibliotekslokaler för: Majorna/Linné p.g.a. behov av mer ändamålsenliga 
lokaler. Ett förslag kan kombineras med satellitbibliotek vid Järntorget eller motsvarande 
knutpunkt.  

- Utökad yta för Angereds bibliotek p.g.a. behov i knutpunkt samt stora besökstal.  
- Nya bibliotekslokaler för de bibliotek som idag är lokaliserade i skolor, t.ex. Styrsö, Kärra, 

Hjällbo och Älvstranden 
- Permanent lokal för Stadsbiblioteket 300 m2. 
- Ny lokal för ett satellitbibliotek vid Opaltorget för barn och familjer.  
- Framtida anpassningar och ombyggnationer enligt instruktioner från lokalsekretariatet för 

arbete med lokalbehovsplaner.   

Förvaltningens bedömning: 

Bedömningen av ombyggnationer och anpassningar samt behov av nya lokaler som utredningen 
identifierar, överensstämmer med förvaltningens uppfattning. En lokalbehovsplan behövs för att kunna 
planera och prioritera. De investeringsbehov som lokalbehovsplanen identifierar behöver bli en del av 
stadens investeringsplan. Kultur har länge legat i ett eget spår men behöver integreras i den staden-
gemensamma planen för investeringar. 

Lokalbehovsplanen ska vara tidsatt och förtydliga anpassningar i befintliga kulturhus, bibliotek vid 
strategiska knutpunkter samt övriga bibliotek enligt utredningens förslag, liksom behov av 
servicestationer.  

Anpassningar i befintliga kulturhus och bibliotek behöver hanteras efter hand enligt utredningens 
förslag. Dock behöver frågan angående om- och tillbyggnad för ökad tillgänglighet i Kulturhuset 
Kåken enligt yttrande från lokalsekretariatet vänta in beslutet om vad som händer med övriga lokaler i 
området Härlanda Park. Förvaltningen föreslår att frågor kopplade till tillgänglighet i Kulturhuset 
Kåken omhändertas och bevakas i den föreslagna lokalbehovsplanen som kommer att presenteras inför 
budget för 2022.   

Förslag till beslut:  

5. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en tidsatt lokalbehovsplan för 
biblioteken som förtydligar anpassningar i befintliga kulturhus, i bibliotek vid strategiska 
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tyngdpunkter, behov av ev. nya bibliotek, förändrade lokalbehov i befintliga bibliotek samt 
behov av servicestationer i enlighet med förvaltningens förslag. 

Uppdrag till lokalsekretariatet – Pågående uppdrag initierade av stadsdelsnämnder 
gällande biblioteksverksamhet  
Överföringen av kulturhusen till kulturnämnden innebär att även pågående lokaluppdrag följer med till 
kulturnämnden. I korthet innebär de pågående uppdragen följande:  

a) Backaplan kulturhus. Förstudie startar våren 2020 på uppdrag av SDN Lundby. Efter beslut i 
kommunfullmäktige 2020-05-14 behöver kulturnämnden stämma av med SDN Lundby för att 
säkerställa ambitionsnivå i förstudien i syfte att tydliggöra framtida ekonomi och 
investeringar.  

b) Bergsjöns kulturhus. Planeringsarbete pågår. Efter beslut i kommunfullmäktige 2020-05-14 
behöver kulturnämnden stämma av med SDN Östra Göteborg för att klargöra ekonomi när det 
gäller investeringar samt drift framöver.  

c) Kärra bibliotek. Uppdrag till lokalsekretariatet sedan tidigare att hitta en ändamålsenlig lokal. 
Behovet kvarstår.  

Förvaltningens bedömning: 

Förvaltningen bedömer att arbetet behöver fortsätta och att uppdragen ska kvarstå.  

Förslag till beslut:  

6. Kulturnämnden fastställer att följande uppdrag som initierats av stadsdelsnämnderna till 
lokalsekretariatet gällande biblioteksverksamhet kvarstår: (beslutspunkt 6) 

a. Backaplan kulturhus.  

b. Bergsjöns kulturhus.  

c. Kärra bibliotek.     

Uppdrag till lokalsekretariatet – Förslag till nya uppdrag 
Utredningen föreslår fyra nya uppdrag till lokalsekretariatet för att utreda möjligheter:  

a) En sammanslagning av folkbiblioteken i Majorna och Linnéstaden, kompletterat med ett 
mindre bibliotek motsvarande 300 m2.  

b) Ersättningslokaler för nuvarande Stadsbiblioteket 300 m2.  
c) Ersättningslokaler för Hjällbo bibliotek.  
d) Ett nytt barn- och familjebibliotek motsvarande 300 m2 på Opaltorget.   

Förvaltningens bedömning: 

Förvaltningen delar utredningens bedömning att det finns behov av att ge lokalsekretariatet de nya 
uppdragen att se över möjligheter att använda nya lokaler. Syftet med en sammanslagning av 
Majorna/Linné är att förbättra tillgängligheten. Stadsdelen har 60 000 invånare som idag använder två 
bibliotek som inte är helt ändamålsenliga. Det finns behov av en bättre tillgänglighet och bättre 
arbetsmiljö för båda biblioteken. Bättre lokaler kombinerat med en mindre satellit kan bättre tillgodose 
behoven i området utifrån mål och uppdrag.  

Ersättningslokaler för 300 m2 har sedan länge diskuterats. Dagens läge i Brunnsparken är optimalt och 
har gynnat många göteborgare genom åren, användarna kommer från stadens alla olika delar. 
Hyresavtalet är inte permanent och kan sägas upp inom en kort tid. Konceptet att ha öppet varje dag 
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året runt, att förlägga administration och annat back-office-arbete till ett större nod-bibliotek har visat 
sig effektivt utifrån både tillgänglighet och arbetsmiljö.  

Hjällbo bibliotek behöver förändra sina lokaler inom kort. En ny lokal behöver hittas i närheten till 
torget.  

En vit fläck på bibliotekskartan är Västra Göteborg. Där föreslår utredningen att ett mindre barn- och 
familjebibliotek inrättas, utifrån modell 300 m2. Förvaltningen bedömer att det är nödvändigt att 
utveckla biblioteksnärvaron i detta område och menar att förslaget är rimligt och ett enkelt sätt att 
skapa en bättre biblioteksverksamhet i nära samarbete med biblioteket i Frölunda Kulturhus som nod.  

Förvaltningens förslag är att lokalsekretariatet får i uppdrag att finna nya lokaler och återkommer med 
yttranden till förvaltningen, där kulturnämnden i nästa skede tar ställning till inhyrning, avgränsningar 
och anpassningar mm. Sammantaget bidrar åtgärderna till en högre grad av måluppfyllelse utifrån 
uppdrag i budget, biblioteksplan och bibliotekslag.  

Förslag till beslut:  

7. Kulturnämnden uppdrar till lokalsekretariatet att utreda möjligheterna till:  
a. En sammanslagning av Majornas bibliotek och Linnéstadens bibliotek, kompletterat 

med ett mindre bibliotek motsvarande 300 m2.  

b. Ersättningslokaler för nuvarande Stadsbiblioteket 300 m2.  

c. Ersättningslokaler för Hjällbo bibliotek. 

d. Ett nytt mindre bibliotek med barn- och familjeprofil på Opaltorget, motsvarande 300 
m2.   

Biblioteksservicestationer 
Utredaren föreslår att fler biblioteksservicestationer enligt modell Nya Hovås inrättas vid ett antal 
knutpunkter. På så sätt skulle fler ”vita fläckar” i befintlig infrastruktur kunna täckas med en effektiv 
hämta-lämna-service inom en relativt kort tidsperiod utan stora ekonomiska konsekvenser. 
Utredningens förslag är att studera Saltholmen, Kungssten, Näset, Påvelund och Eriksbergsområdet 
vidare. Idén är att hitta befintliga lokaler gärna i samarbete med en andra aktörer för att hålla 
kostnaderna nere. Tidsperspektiv: 2020 - 2025. 

Förvaltningens bedömning: 

Förvaltningen ser biblioteksservicestationer som kostnadseffektiva komplement till annan 
biblioteksverksamhet i staden, på strategiska platser. Flera vita fläckar har identifierats i 
lokaliseringsanalysen, vilket gör vissa områden särskilt viktiga att prioritera för måluppfyllelsen med 
ett jämt biblioteksutbud över hela staden. Förvaltningen bedömer att servicestationer behövs för att 
möta stadens estimerade befolkningsutveckling.   

Förslag till beslut:  

Uppdraget omhändertas enligt beslutspunkt 5: Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
en tidsatt lokalbehovsplan för biblioteken som förtydligar anpassningar i befintliga kulturhus, i 
bibliotek vid strategiska tyngdpunkter, behov av ev. nya bibliotek, förändrade lokalbehov i befintliga 
bibliotek samt behov av servicestationer i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Bokbussar  
Nämnden har tidigare fattat beslut om bokbussarnas inriktning att fokusera på barn och familjer samt 
områden där det saknas biblioteksservice. Två nya eldrivna bokbussar tas i bruk efter sommaren 2020.  

Förvaltningens bedömning: 

Uppdraget att särskilt utreda bokbussarnas roll förklarades fullgjort 2017-02-09 § 21 (dnr 2284/16). 
Bokbussarnas verksamhet samspelar med den övriga infrastrukturen för biblioteken och kan fungera 
kompensatoriskt. Förvaltningen föreslår inte några nya förslag eller beslut för bokbussarnas 
verksamhet.  

Slutförda uppdrag 
Med förvaltningens redovisning av biblioteksutredningen samt förslag till beslut, föreslås följande 
uppdrag som genomförda enligt beslutspunkterna 8 – 13: 

8. Kulturnämnden förklarar uppdraget att utreda möjligheter och konsekvenser för mer-öppet på 
samtliga bibliotek inom kulturnämndens ansvar som fullgjort (KN 2019-04-23 § 79).  

9. Kulturnämnden förklarar uppdraget att se över lokalisering, öppettider och utbud på stadens 
bibliotek som fullgjort (KF:s budget 2019).  

10. Kulturnämnden förklarar uppdraget att, utifrån omorganisationen av biblioteksverksamheten, 
se över bibliotekens öppettider och utbud som fullgjort (KF:s budget 2020).  

11. Kulturnämnden förklarar uppdraget att utreda lämpliga placeringar av bibliotek samt hur 
bokbussarna används på bästa sätt vid framtida stadsutveckling som fullgjort (KF:s budget 
2020).  

12. Kulturnämnden förklarar uppdraget att tydliggöra placeringen av befintliga bibliotek med 
syfte att, i samråd med stadsdelsnämnderna, värdera lämpligheten för att uppnå en god 
biblioteksstruktur i staden som fullgjort (KF:s beslut 2013 om Biblioteksplan för Göteborgs 
Stad).   

13. Kulturnämnden förklarar uppdraget att återkomma senast till fördjupningsdagen våren 2020 
med en tidsättning av uppdraget att göra en översyn av hur resurser till bibliotek kan fördelas 
som fullgjort (KN 2019-11-25 § 227).  
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Biblioteksutredning - Framtidens bibliotek i Göteborg 
Av Elisabeth Lundgren 
		
 
Inledning och bakgrund 
 
Folkbiblioteken fyller en viktig roll i Göteborg, inte minst i de mer socialt och ekonomiskt  

utsatta områdena, där de är en av få  offentliga mötesplatser som finns. Hur den offentliga 

miljön ser ut speglar samhällets värderingar - ett vackert, funktionellt och tillgängligt 

bibliotek skapar ett värde för det lokala stadsområdet och för dem som bor där. 

 

Stadens bibliotek är en magnet för en mångfald av människor som söker sig till biblioteken av 

olika anledningar; för samhällsinformation och kunskap, för kulturupplevelser, läsning, 

tillgång till media och datorer eller bara för att träffas. Folkbiblioteken1 i Göteborg har årligen 

fyra miljoner besök, vilket innebär att de är en av de mest besökta, offentliga verksamheterna 

i Göteborg2. En verksamhet som fyller många olika behov och som definitivt kan göra 

skillnad i att utjämna människors skilda livsvillkor i staden, vilket ligger väl i linje med 

strävandet att bli en jämlik stad.  

 

Kulturförvaltningen har genom stadens pågående omorganisation, där stadsdelarna kommer 

att upphöra 2021, fått ett utökat uppdrag, budget, personal samt lokaler genom beslutet att 

föra över biblioteken från stadsdelarna till kulturförvaltningen. Genomförandet skedde den 1 

april 2019 då även Kulturhuset Kåken inkluderades medan Frölunda kulturhus kom över till 

förvaltningen vid årsskiftet. Kommunstyrelsen har nyligen fattat beslut att samtliga kulturhus 

ska tillhöra kulturnämndens ansvarsområde från 2021-01-01. Ett beslut som fastställdes av 

kommunfullmäktige den 14 maj. 

 

I och med överföringen finns för första gången på 30 år möjlighet att få en överblick över 

stadens befintliga folkbibliotek och därmed kunna genomföra förändringar så att en 

långsiktigt hållbar infrastruktur för stadens bibliotek kan uppnås. En struktur som håller i en 

																																																								
1	Beteckningen folkbibliotek används för bibliotek som är till för allmänheten och som staden/kommunen är 
huvudman för till skillnad mot tex universitetsbibliotek. I rapporten som behandlar Göteborgs stads 
bibliotekssystem används ordet bibliotek som synonymt med folkbibliotek	
2	Liseberg hade 3,1 miljoner besök 2019 (Liseberg, 2019), Got Events 10 arenor hade ca 1,8 miljoner besök 
rekordåret 2016  
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framtida stadsutveckling och för en befolkningsökning på ytterligare 150 000 - 250 000 

invånare. Det är nu möjligt att vidta åtgärder som ger bättre förutsättningar för ett mer jämlikt 

biblioteksutbud med en hög tillgänglighet, en attraktiv biblioteksmiljö och ett utbud anpassat 

efter de olika behov som finns i staden. 

 

Uppdraget 
De frågor Biblioteksutredningen - Framtidens bibliotek i Göteborg ska svara på kommer 

ursprungligen från såväl Biblioteksplanen 2013, KFs budget som Kulturnämnden, vilken 

tidigare begärt att förvaltningen ska återkomma med svar på olika frågeställningar (se nedan). 

Frågorna har återkommande handlat om bibliotekens lokalisering, öppettider och utbud, men 

också om fördelning och resursanvändning mellan biblioteken. Beställningen av 

utredningsuppdraget kommer från kulturförvaltningens förvaltningsdirektör och sektorchef 

bibliotek.  

 

Uppdragets direktiv 
”Syftet med utredningsarbetet och sammanställningen av scenarier är att baserat på 

befintliga underlag samt i nära samarbete med sektor biblioteks ledning producera en 

rapport samt tjänsteutlåtande, som uppfyller kulturnämndens uppdrag i budget 2020. Hänsyn 

ska tas till bibliotekens styrdokument såsom bibliotekslagen och biblioteksplanen samt 

relevant forskning på området. Slutlig redovisning sker som en rapport som bilaga till 

tjänsteutlåtande, samt text till tjänsteutlåtande. 

Uppdraget innebär att: 

• Utreda lämpliga placeringar av bibliotek 

• Utreda hur bokbussarna används på bästa sätt vid framtida stadsutveckling 

• Se över öppettider och utbud 

• Se över konsekvenser av samt planera för mer-öppna bibliotek”     

(Uppdragsdirektiv 2019-11-25) 

 

Utredarens tolkning och upplägg av uppdraget 
Utredaren har initierat och drivit utredningens täta sammankoppling mellan den framtida 

stadsutvecklingen i Göteborg och folkbibliotekens framtida lokalisering 

-lagt till aspekter som att särskild hänsyn ska tas till barn och unga, kulturhusen samt 

digitaliseringens betydelse  

-valt metod och utredningsprocess med fokus på dialog, delaktighet och transparens  
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 -initierat, förberett och lett de två workshops som utredningen bjöd in till i syfte att 

aktualisera tidigare lokaliseringsstudie och få en bred dialog om lämpliga lokaliseringar  

-tagit initiativ till en dialog med stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning om stadens 

översiktsplanering och utbyggnadsstrategier  

-valt som metod att besöka stadens samtliga folkbibliotek för att på plats samtala med 

personal, undersöka lokalerna samt studera omgivning, tillgänglighet och synlighet 

-valt att göra en längre intervju med samtliga enhetschefer, sektor bibliotek 

- valt att försöka leverera så konkreta och genomförbara förslag som möjligt inom en relativt 

kort tidshorisont  

 

Utredningen har lagt ett större fokus på lokalisering och lokaler. Bedömningen var att det var 

den mest akuta frågan, med tanke på att utredningen påbörjades vid den tidpunkt i december 

förra året, då ett förslag att stänga sex bibliotek för att få budgeten i balans, låg på nämndens 

bord. Utredningen av öppettider har resulterat i ett konkret förslag på nya öppettider för 

samtliga folkbibliotek i Göteborg samt ett förslag till fler mer-öppna bibliotek. Bibliotekens 

utbud var tredje delen i uppdraget där utredaren skaffat sig en bred överblick av vad 

Göteborgs folkbibliotek erbjuder, vilket speglas väl i årsredovisningar, budget och statistik. 

Utredarens bedömning är att det inte är relevant att här redovisa det, som redan finns väl 

dokumenterat sen tidigare, utan valt att i utredningen diskutera folkbibliotekens 

grundläggande uppdrag och visa på hur och var biblioteken kan göra störst skillnad i 

Göteborg. Med tanke på hur kort tid de 25 biblioteken befunnit sig i samma organisation har 

det varit svårt att få fram ett relevant underlag för att kunna jämföra resursfördelningen 

mellan biblioteken. 

 

Nedan följande tidigare politiskt beställda uppdrag är enligt utredarens bedömning besvarade 

i och med utredningens slutrapport. 

 

• Biblioteksplan för Göteborgs Stad (2013-21). Tydliggöra placeringen av befintliga 

bibliotek med syfte att, i samråd med stadsdelsnämnderna, värdera lämpligheten för 

att uppnå en god biblioteksstruktur i staden. I denna del ingår också att klargöra 

bokbussarnas roll och redovisa modeller för utformning av ändamålsenliga 

skolbibliotek (KF 2013).  
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• Kulturnämnden ges i uppdrag att se över lokalisering, öppettider och utbud på stadens 

bibliotek (KF:s budget 2019). 

• Att utreda möjligheter och konsekvenser för mer-öppet på samtliga bibliotek inom 

kulturnämndens ansvar. (KN 2019-04-23 § 79).  

• Kulturnämnden får i uppdrag att utreda lämpliga placeringar av bibliotek samt hur 

bokbussarna används på bästa sätt vid framtida stadsutveckling (Alliansens budget 

2020) . 

• Kulturnämnden får i uppdrag att, utifrån omorganisationen av biblioteksverksamheten, 

se över bibliotekens öppettider och utbud (Alliansens budget 2020). 

• Återkomma senast till nämndens fördjupningstillfälle under våren 2020 med en 

tidsättning av uppdraget att göra en översyn av hur resurser till biblioteken ska 

fördelas (Uppdrag från KN 2019-11-25 § 227). 

 

Syfte  

Vad ska utredningen svara på ? 

Utredningen ska ge en bild av folkbiblioteken i Göteborgs nuvarande lokalisering, öppettider 

och utbud samt genom en strategisk analys ge förslag till beslut om åtgärder för biblioteken 

på såväl kort som lång sikt. Analysen syftar till att ta fram en biblioteksstruktur som håller för 

en expansiv stadsutveckling och en ökad befolkningstillväxt. Även kulturhusen beaktas i 

denna struktur oaktat organisationstillhörighet. Utredningen ska ge förslag på hur de 

nuvarande öppettiderna kan förändras till en större tillgänglighet i hela staden, där mer-öppet 

ska prövas som en möjlig väg att gå. Utredningen ska även pröva de nya eldrivna 

bokbussarnas roll för kompletterande service med särskilt fokus på barn och unga. 

Utredningen ska också se över vilket utbud biblioteken erbjuder, om det skiljer sig åt mellan 

biblioteken och hur förändringar i så fall kan medverka i målet att uppnå en mer jämlik stad. 

Perspektivet är framförallt besökarens eller användarens, men även medarbetarnas perspektiv 

har beaktas. 

 

Metod och process 
Genom att kombinera två frågeställningar: 

Var ska framtidens bibliotek ligga? 

Vad fyller biblioteken för behov? Uppdrag och funktion.  
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…är det möjligt att göra en analys, såväl utifrån lämpliga lokaliseringar för stadens bibliotek 

utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv som en mer socialt inriktad, socioekonomisk analys 

över bibliotekens värde och nytta och var i staden de kan göra skillnad. Är det några bibliotek 

som ska prioriteras och ges större resurser? Den offentliga miljö som biblioteken utgör, bör 

enligt utredarens bedömning, kunna ligga på en liknande nivå i hela staden och det utbud som 

finns kunna anpassas efter lokala behov. 

 

Följdfrågor utredaren ställt under processen är: 

• Ligger biblioteken rätt som som de gör idag? 

• Vita fläckar - saknas det bibliotek någonstans i staden idag? 

• Var finns det nya behov i takt med stadsutvecklingen och en ökad befolkning? 

 

• Vad betyder biblioteken i olika delar av staden?  

• Hur ser resurstilldelningen ut och stämmer de överens med kulturnämndens och 

stadens mål? 

• Vilka behov ska biblioteken fylla i framtiden?  

• Bibliotekens roll som offentlig mötesplats, demokratisk arena och ett kompensatorisk 

uppdrag? 

 

Det innebär att utredningen tar sitt avstamp med ena benet i Göteborgs framtida 

stadsutveckling med hänsyn till demografi, befolkningsökning, bostadsbyggande, 

kollektivtrafik och servicebehov. Förslaget till Ny Översiktsplan för Göteborg (2019) 

samrådshandling, och Strategi för Göteborg 2035, utbyggnadsplanering (2014)3  är en viktig 

del i analysen tillsammans med de workshops som genomförts under utredningens gång. 

Workshops, vars syfte varit att med utgångspunkt i den tidigare framtagna 

lokaliseringsstudien: Bibliotekslokaliseringsanalys(2016)4 Var ligger framtidens bibliotek 

bäst? med GIS-kartor som grund, tillföra fler och aktuellare perspektiv.   

 

																																																								
3	Gällande Översiktsplan	är från 2009. Ett nytt förslag ÖP(2019) finns som samrådshandling och utgör grund för 
resonemanget precis som Strategi för Göteborg 2035, utbyggnadsplanering(2014)	
4	Bibliotekslokaliseringsanalys (2016) Var ligger framtidens bibliotek bäst? SWECO/ SBK/ Kulturförvaltningen 
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Det andra benet tar avstamp i biblioteken själva, med en nulägesbild av läge, lokaler, 

öppettider, service, utbud och samarbeten. Bibliotekskartläggningen5 (2020) som sektor 

bibliotek tagit fram har kombinerats med utredarens egna besök på samtliga 25 bibliotek, där 

det funnits utrymme för samtal med personal och genomgång av lokaler och omgivning. En 

längre semistrukturerad intervju med enhetscheferna för de tidigare stadsdelsbiblioteken samt 

med cheferna på stadsbiblioteket har genomförts och utgör också underlag för analysen.  

Sektor biblioteks ledningsgrupp har regelbundet fått återkoppling, kommit med input under 

utredningens gång och har också medverkat i workshops. Även tidigare framtagna 

användarundersökningar av Splitvision Research, enkätundersökningar, arbetsmaterial om 

öppettider mm ligger till grund för analysen. Utredningen har genomförts i en öppen 

dialogprocess med många medverkande och karakteriserats av stor delaktighet (se lista över 

medverkande i utredningen, bilaga 1). 

 
Material och dokument 
Följande undersökningar och utredningar som tagits fram på kulturförvaltningen och sektor 

bibliotek under de senaste åren har används som en utgångspunkt i utredningen och har 

processats i workshops och möten. På så sätt har tidigare nedlagt arbete används aktivt och 

utvecklats vidare. 

 

Bibliotekslokaliseringsanalys (2016) Var ligger framtidens bibliotek bäst? Sweco på 

uppdrag av kulturförvaltningen i samarbete med stadsbyggnadskontoret.  

Lokaliseringsanalysens GIS-kartor uppdaterades 2017 vilket innebär att den geografiska 

analysens kartläggning av lämpliga lägen för bibliotek gäller för åren 2017, 2021 och 2035. 

De åtta kriterier som ligger till grund för studien är : God kollektivtrafik, Närhet till 

grundskola och förskola, Närhet till köpcentrum, Närhet till torg, Närhet till kommunal 

service, Befolkningstäthet och Strategiska knutpunkter. Hänsyn har inte tagits till olika typer 

av bibliotek. Den slutliga analysen görs i och med den här utredningens framtagande och dess 

slutsatser.  

 

Bibliotekskartläggning (2020) Folkbiblioteken Göteborgs stad. Kulturförvaltningen. En 

kartläggning av folkbiblioteken i Göteborg på uppdrag av sektorchef bibliotek. 

																																																								
5	En tidigare version var färdigt hösten 2019 under namn Biblioteksanalys (2019) som använts som 
arbetsmaterial	
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Kartläggningen går igenom samtliga bibliotek (med undantag av Älvstrandens bibliotek som 

har utbildningsförvaltningen som huvudman), och redogör för respektive biblioteks värden i 

relation till kostnader och kopplat till geografisk placering. Resultaten baseras på den statistik 

som samtliga folkbibliotek i Sverige rapporterar in till Kungliga biblioteket dvs utlån, besök, 

öppettider, årsverken. I driftskostnader är lokalkostnaden inte medräknad. Varje biblioteks 

lokalområde, sk primära serviceområde, har valts ut av respektive enhetschef med 

utgångspunkt i Göteborgs stads indelning i primär- och basområden. Basområden har med 

hjälp av stadsbyggnadskontoret kopplats till demografidata från 2017/2018. 

 

En plats för alla (2017). Behov och användarundersökning av Folkbiblioteken i Göteborg. 

Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av sektor bibliotek.  

 

Etnografisk målgruppsundersökning av 300 m2 besökare (2015) Undersökningen 

genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgs Kulturförvaltning. 

 

Kartläggning av göteborgarnas behov och önskemål av öppettider på biblioteken. 

Uppdragsundersökning för Göteborgs kulturförvaltning av Splitvision Research (2014) 

 

Biblioteksplan Göteborgs stad 2013-2021 

Biblioteksplanen antogs i fullmäktige 13 juni 2013 och löper ut 2021 En ny biblioteksplan har 

hemställs till kommunfullmäktige att tas fram till 2022. I biblioteksplanen nämns att en 

lokaliseringsstudie behöver göras under planens period. 

 

Styrdokument att förhålla sig till förutom kulturnämndens och kommunfullmäktiges budget 

är Bibliotekslagen (2013) och den Nationella biblioteksstrategin, Demokratins skattkammare 

(2019). Skolbiblioteken regleras i skollagen sedan 2011. En översyn av skolbiblioteken i 

Göteborg genomförs parallellt av grundskoleförvaltningen. Andra styrdokument är Göteborgs 

stads Kulturprogram samt Göteborgs stads Barn och ungdomskulturplan 2020-2023. 

Utredningar som Kulturhusutredningen, Bergsjön kulturhus, Backaplans kulturhus är exempel 

på dokument som utredaren också tagit del av (se referenslista). 

 
Möten, samtal, och workshops  
En mängd olika möten, samtal, intervjuer, biblioteksbesök, avstämningar och workshops har 

sammantaget medverkat till utredningens resultat. Viktigt för utredningen har varit det nära 
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samarbetet med stadsbyggnadskontoret som genom sin kunskap och personal bidragit till 

utredningens lokaliseringsanalys och genomförandet av två workshops 31 januari och 21 

februari.  Minst lika viktigt har varit det varma välkomnande utredaren mött på biblioteken; 

det stora intresset och engagemanget hos personal och enhetschefer som generöst delat med 

sig av sin tid, idéer och betraktelser. I de enskilda intervjuerna med enhetscheferna har det 

funnits utrymme att diskutera biblioteksverksamheten på djupet, där många värdefulla 

synpunkter kommit fram som bidragit till utredningens resultat. Återkommande avstämningar 

med förvaltningsdirektör och sektorchef bibliotek har varit viktiga steg på vägen, liksom 

dialogen med enhetschefer och strategiska medarbetare på sektor biblioteks stödverksamheter. 

En lista över de som medverkat i utredningen finns som bilaga. 

 

På Kulturnämndens fördjupningsdag den 2 mars redogjorde utredaren för huvuddragen i 

utredningen, förslag och den analys som gjorts samt svarade på frågor. Vid presidiemötet den 

9 mars kunde ytterligare frågeställningar stämmas av.   

 

Disposition 
Utredningen är disponerad i fyra större avsnitt. Det första avsnittet ger en inledning och 

bakgrund till utredningen, syfte, metod och process. Avsnitt två behandlar bibliotekens 

nuvarande lokalisering och befintliga lokaler. Efter en analys ges ett förslag till en 

grundstruktur för bibliotekens lokalisering samt förslag till nödvändiga förändringar, åtgärder 

samt kompletteringar med olika former av biblioteksservice. Avsnittet inleds med en historik 

över bibliotekens framväxt i Göteborg. Avsnitt tre behandlar öppettiderna på biblioteken där 

ett nytt förslag till öppettider i tre olika kategorier/nivåer finns. Avsnitt fyra diskuterar 

folkbibliotekens olika uppdrag, roller, funktion och utbud. Avslutningsvis finns ett kort stycke 

om en långsiktigt hållbar ekonomi och organisering Till sist en sammanfattning och 

utredningens samtliga förslag i punktform. 

 
Utredningens slutsatser i korthet 
Folkbiblioteken i Göteborg ligger geografiskt rätt i relation till stadens planerade utveckling 

och kan med kompletteringar svara väl mot en framtida befolkningsökning och 

stadsutveckling. Kompletteringar med några nya bibliotek kommer att behövas på platser där 

det saknas bibliotek eller en kraftig bostadsexpansion förväntas. I nuläget finns behov av 

upprustning och anpassning av flera bibliotekslokaler samt kompletterande biblioteksservice i 

form av mindre bibliotek á modell 300 m2, biblioteksservicestationer och bokbussar.  
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Utredningen föreslår en strukturering av de 25 folkbiblioteken i tre kategorier i linje med 

stadsutvecklingsstrategin. Det innebär en renodling av folkbibliotekens lokalisering där 

gemensamma lokaler med skolor på sikt frångås. Tillsammans bildar de tre kategorierna av 

bibliotek med kompletterande biblioteksanläggningar och service en infrastruktur för 

biblioteken. 

 

Utredningen föreslår även en struktur för öppethållande som ligger i samklang med den 

föreslagna indelningen av folkbiblioteken. En genomlysning av utbudet på biblioteken är 

genomförd och rapporten diskuterar de olika uppdrag, roller och funktioner biblioteken har-

vilket skiljer sig en hel del åt beroende på var i Göteborg de ligger. Indelningen i kategorier 

kan ge vägledning för nya prioriteringar och en organisering. Utredningens fullständiga 

förslag och slutsatser finns samlade i slutet av rapporten. 
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Karta från Lokaliseringsstudien(2016) uppdaterad 2020, stadsbyggnadskontoret 
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2 Lokalisering av biblioteken i Göteborg 
 
    Utgångspunkt stadsutveckling 

 
Göteborg växer. I likhet med de andra storstäderna Stockholm och Malmö ökar Göteborg sin 

befolkning kontinuerligt. Urbaniseringen som kom igång runt mitten av 1800-talet har inte 

avtagit - tvärtom - koncentrerats allt mer runt storstadsregionerna medan många 

landsbygdskommuner minskar sin befolkning6. De städer/kommuner som växer mest i 

Sverige förutom storstäderna och deras kranskommuner är de som ligger på pendlingsavstånd 

från en storstad, s.k. täta kommuner nära större stad, tex Borås eller Uppsala. Även 

landsbygdskommuner nära större stad växer.  

 

Prognosen fram till 2040 visar att befolkningsandelen av Sveriges totala befolkning i de tre 

storstäderna kommer att utgöra 33 procent, i de täta städerna 43 procent och i 

landsbygdskommuner nära storstad 9,3 procent. Konjunkturinstitutets slutsats från 2019 är att 

kommunbefolkningens närhet till ett större urbant område är mer avgörande för en positiv 

befolkningsutveckling än kommunens egen befolkningstäthet (Mörk et al 2019). Göteborg 

kommer med andra ord fortsätta att växa och öka i betydelsen för sin omvärld.  

 

Enligt stadsbyggnadskontorets prognoser kommer Göteborg att öka sitt invånarantal till 2030 

med 150 000 från dagens 564 000 invånare  Fram till år 2050 beräknas Göteborg växa med 

250 000 invånare  dvs ett invånarantal på drygt 800 000, vilket skulle innebära ett behov av 

ytterligare 120 000 bostäder, 100 000 arbetstillfällen samt motsvarande behov av service. När 

det gäller behovet av biblioteksservice skulle motsvarande 13 bibliotek behöva komma till 

under perioden, enligt de scenarier stadsbyggnadskontoret arbetar med.  

 

																																																								
6		Vid 1862 års kommunalförordning fanns 2500 primärkommuner Efter de två kommun-
sammanläggningsreformerna 1952 då kommunerna minskade till hälften och kommunblocksreformerna 1962-74 
när kommunerna minskade till 277, finns idag 290  kommuner efter några kommundelningar (Mörk et al 2019). 
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Översiktsplan och utbyggnadsstrategi 
En nära, sammanhållen och robust stad är målet för den framtida stadsutvecklingen enligt 

förslaget till Ny Översiktsplan för Göteborg (2019) och Strategi för Göteborg 2035, 

utbyggnadsplanering (2014)7 som i sin tur bygger på den gällande översiktsplanen från 2009. 

Staden ska växa inifrån och ut, som ett sammanhängande stadsområde med tyngdpunkter som 

sammanbindande länkar. En tät stad är en hållbar stad, enligt strategin, där det går lätt att gå 

till fots eller använda kollektivtrafik. En tät stad skapar förutsättningar för en attraktiv stad 

med ett rikt stadsliv med kultur, handel, restaurangliv etc.  

 

Tre ledord för stadsutvecklingen i Göteborg är 

• Dra nytta av det som finns 

• Utveckla tyngdpunkter 

• Kraftsamla där det gör skillnad 

 

Vid redan existerande knutpunkter eller bytespunkter kan en utveckling och förtätning ske så 

att området omkring får ett centrum att knytas till med ett bättre utbud av service, handel, 

kollektivtrafik och kultur. Vid några av strategins utpekade tyngdpunkter kan en kraftsamling 

ske som kräver ett annat arbetssätt med en bredare samverkan, uthållighet och ett längre 

tidsperspektiv för att nå ett bra resultat.   

																																																								
7	Gällande Översiktsplan är från 2009. Ett förslag till ny ÖP finns från 2019, samrådshandling. Resonemanget 
bygger på de två samt Strategi för Göteborg 2035, utbyggnadsplanering från 2014.	
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Det är framförallt mellanstaden, det sammanhängande stadsområdet utanför stadskärnan, som 

står i centrum för utbyggnadsstrategin. Där bor och arbetar många av stadens invånare och det 

finns redan god kollektivtrafik och service. Det finns flera platser i Göteborg som kan 

utvecklas till centrumliknande platser enligt strategin som visar att stadens utveckling går mot 

en flerkärnighet.  

 

Strategiska tyngdpunkter 
Strategiska tyngdpunkter är platser eller områden i staden, där det dels finns många boende i 

närheten, men också en hög frekvens av service, handel och arbetsplatser. Där finns en god 

kollektivtrafikförsörjning och en karaktär av många blandade funktioner. Strategiska 

tyngdpunkter8 är hela innerstaden och Backaplan, Angereds centrum, Gamlestads torg och 

Frölunda torg, där de tre sistnämnda ligger i mellanstaden. Utanför Göteborg är Partille, 

Mölndal och Kungälv regionala tyngdpunkter. 

 

Tyngdpunkter  
har utvecklats från mindre knutpunkter och bytespunkter och ska på sikt likna innerstaden 

med hög befolkningstäthet, arbetsplatser, butiker och service. Två kriterier för platser eller 

områden som är eller kan utvecklas till tyngdpunkter är att  

-ha ett lokalt torg med relativt hög befolkningstäthet inom 1 km samt viss tillgång till urbana 

verksamheter och service (tex bibliotek)  

-eller ett lokalt torg som ligger utmed spårvägs- eller stombussnätet och/eller sammanfaller 

med en viktig bytespunkt.  

 

Följande torg pekas ut som tyngdpunkter enligt Strategin för utbyggnadsplanering(2014)  

• Rymdtorget,  

• Selma Lagerlöfs torg,  

• Brunnsbo torg,  

• Wieselgrensplatsen,  

• Vårväderstorget 

• Marklandsgatan-Axel Dahlströms torg  

																																																								
8	I ÖP (2009) kallas de strategiska knutpunkter	
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Det är områden som enligt strategin har en hög andel boende och arbetande inom en 

kilometer och som med förtätning har goda förutsättningar att utveckla ett lokalt stadsliv där 

det går att ta sig fram till fots eller med cykel. 

  

Tillsammans med Frölunda torg, Angereds centrum samt Gamlestads torg utgör 

tyngdpunkterna ovan kraftsamlingsområden som har större utvecklingspotential och där en 

bred samverkan och ett helhetstänkande behövs för att kunna göra skillnad.  

Potentiella tyngdpunkter är Hjällbo torg, Amhult-Torslanda, Kärra centrum samt Nya Hovås. 

 

Prioriterade utbyggnadsområden är:  

Wieselgrensplatsen-Biskopsgården; Brunnsbo- Backa samt Eriksberg, Tuve och Kärra  

Angered- Hammarkullen- Hjällbo  

Gamlestaden- Kortedala- Bergsjön samt Munkebäck- Kålltorp  

Högsbo- Frölunda- Tynnered 

 

Lokala torg  

…är torg som kan utvecklas till tyngdpunkter med lokal karaktär. 

Kärra centrum, Tuve torg, Kyrkbytorget, Friskväderstorget samt Eriksbergs centrum 

Hammarkulletorget och Hjällbo torg  

Kortedala torg och Gärdsås torg 

Munkebäcks torg samt Opaltorget  

 
 
Utgångspunkt bibliotek 

 
Historik - Göteborgs folkbibliotek9 
Det går att se spår i Göteborg efter de olika epoker när staden har expanderat från 1600-talets 

befästa stad inom vallgraven, hamn- och handelsstaden, varvs- och industristaden framtill 

idag. Det går att se spår där bibliotek och andra kulturinstitutioner förlagts. I Göteborgs 

centrala delar finns stenstaden från förra sekelskiftet med paradgatan Avenyn, där flera av 

																																																								
9	Det historiska avsnittet bygger på Atlestam, Bergmark & Halász bok: Fullbokat. Folkbibliotekens 
historia i Göteborg 1862-1997 från1997 samt Göteborg de små stadsdelarnas stad , Hansson & 
Ekman, stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 1993 och  Sören Olsson, Bostaden som politiskt objekt och 
vara, 2010	
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stadens kulturinstitutioner formades runt Götaplatsen som invigdes 1923 då Konsthallen och 

Konstmuseet stod klara. Stadsteatern och Konserthuset öppnades tio år senare10 och det 

nuvarande Stadsbiblioteket stod färdigt 1967.  

 

Stora samhällsförändringar från 1850- talet, med en kraftig befolkningsökning och en 

begynnande industrialisering, resulterade i social rörelse, i urbanisering och emigration. 

Göteborgs befolkning ökade snabbt och bostäder för arbetarklassen började uppföras; 

arbetarstadsdelar som Haga, Annedal, Stigberget/Masthugget, Landala, Majorna, Olskroken 

och Gamlestan formades runt stadens innersta delar.  

 

Den filantropiskt inriktade Robert Dicksons stiftelse i Göteborg uppförde stenhus i Annedal åt 

arbetarna på 1870-talet men inrättade också det första Folkbiblioteket ”huvudsakligen för 

arbetaklassen” i två lägenheter på Haga Östergata 5 1862. Dicksonska folkbiblioteket invigdes 

1897 på södra Allégatan 4 och var Skandinaviens första folkbiblioteksbyggnad. Det togs över 

av Göteborgs stad 1950. Det var Göteborgs första byggda folkbibliotek medvetet placerat i 

arbetarstadsdelen Haga och förblev  huvudbibliotek i 70 år11 och först 1967 flyttades det till 

Götaplatsen och in i det nybyggda Stadsbiblioteket12  Redbergslid bibliotek och Majornas 

bibliotek, blev 1902 de första biblioteksfilialerna till Dicksonska folkbiblioteket13. Ytterligare 

två filialbibliotek inrättades 1913 i Landala respektive Lundby i lägenheter i 

landshövdingehus (Atlestam et al, 1997, Olsson, 2010, Hansson & Ekman, 1993) 

 

1950-talets bibliotek 
Etablerandet av biblioteken i Göteborg sker i takt med att staden växer och bygger nya 

bostadsområden. Från 1945 byggs bostäder i rask med statliga subventioner 14 de första 

”förorterna”; Guldheden 1945 (norra) som följdes av södra Guldheden, Torpa, Björkekärr, 

Högsbotorp och Järnbrott. Bostadsbyggande från 1945 och till 50-talets slut karakteriseras av 

en återhållsam skala, variation och grönska och med idén bakom att det skulle vara 

																																																								
10		1934 öppnade Stadsteatern och 1935 Konserthuset	
11	Dicksonska blev ett  aktivitetshus för ungdomar. 1970 -72-Hagahuset – ett allaktivitetshus. Från 1973 omdöpt 
till Allégården; aktivitetshus för pensionärer och föreningar.	
12	Stadsbiblioteket kallades det dåvarande Universitetsbiblioteket på Vasagatan(1900) som 1954 flyttade till 
Näckrosdammen och vid förstatligandet 1961 bytte namn till UB.	
13	Redbergslid bibliotek på Redbergsvägen 14 blev kvar länge medan  Majornas bibliotek på Stigbergstorget 2 
flyttades 1925 till Karl Johansgatan 25 och 1962 till  Chapmans torg	
14	1945 – 47 lägger Bostadssociala utredningen fram sina två slutbetänkande SOU 1945; 63 och SOU 1947; 26) 



Biblioteksutredning.	E.	Lundgren	2020-05-25	
	

	 20	

gångavstånd till ett lokalt centrum med affärer och service som tex bibliotek15.  Det var 

områden som hade nära till den äldre centrala bebyggelsen med stadsgator och trottoarer och 

till kommunala transporter. En annan beteckning är folkhemmets bostadsområden (Olsson, 

2010)  Flera av Göteborgs befintliga folkbibliotek kom till under den här tiden och ligger på 

lokala torg med bostäder runt om, tex Guldhedens bibliotek16 på Dr Fries torg och Högsbo 

bibliotek på Axel Dahlströms torg båda från1954. Kyrkbyns bibliotek på Kyrkbytorget 1956  
17 är ett annat exempel likaså det nerlagda Torpa bibliotek vid Kaggeledstorget18 från 1956.  

Folkbiblioteken fick en gemensam kommunal nämnd från 1950 och en utvecklingsplan för 

folkbiblioteken antogs av stadsfullmäktige.  

 

”Beslutet innehöll en rekommendation om rutinmässigt samråd med biblioteksstyrelsen om 

behov av bibliotekslokaler vid projektering av samlingslokaler och centrumanläggningar”19 ( 

Atlestam et al, 1997). En ny 10-årig generalplan för filialbiblioteken antogs 1958 som 

föreslog större och färre filialer med ett befolkningsunderlag på 10 000 samt möjligheten att 

samordna folk. och skolbibliotek. 

 

1960-talets bibliotek 
Mot slutet av 1950-talet börjades ett bostadsbyggande i större skala och exploatering av 

tidigare inte utnyttjade områden som Biskopsgården, Kortedala och Frölunda. Kortedala20 

bibliotek öppnade 1959 på Kortedala torg och är dels ett exempel på den nya generalplanen 

med större filialer med ett högre befolkningsunderlag dels en början på en regional 

																																																								
15	Grannskapsplanering blev aktuellt i Sverige på 30-40-talet. Idén handlar om att skapa avgränsade fysiska 
enheter i staden med egen service, småstaden eller byn är förebild, det handlar om gemenskap, demokrati och 
social tillhörighet (Olsson,2010). 
16	Landala bibliotek från 1913 stängdes då och verksamheten flyttade till Guldhedens bibliotek	
17	Lundby bibliotek lades ner och verksamheten flyttade in på Kyrkbyns bibliotek 
18	Torpa bibliotek flyttade till Munkebäcksgymnasiet	1963 medan barnverksamheten låg kvar till 1968 
19	Det första biblioteket enligt den samplaneringen var Tolereds bibliotek vid Bjurslätts torg som invigdes 1952 
och lades ner 1967 då verksamheten flyttade till Wieselgrensplatsen.  
	
20Kortedala ett snabbt växande område från 5000 invånare 1954 till 25 000 1960. 
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indelning.21 1960 öppnade Gamlestadens bibliotek i Medborgarhuset och strax därefter 

Biskopsgårdens båda bibliotek22.(Atlestam et al, 1997). 

 

Munkebäcks bibliotek, var det första integrerade folk- och gymnasiebiblioteket i landet  ”som 

ska betjäna såväl skolelever som allmänhet”, öppnade 1963. Det blev en förebild och fler 

integrerade folk- och skolbibliotek projekterades; Biskopsgården, Brunnsboskolan, Gärdsås 

och Västra Frölunda. Västra Frölunda bibliotek invigdes 1965  i provisoriska lokaler (en 

barack på 500 m2) och fanns kvar där tills 1980 då kulturhuset öppnade. Den reviderade 

generalplanen 1962 innebar ett genomförande av regionindelningen av biblioteken; Hisingen, 

Kortedala och Västra Frölunda23. Regionbiblioteken skulle vara ett mellanled mellan 

huvudbiblioteket och filialbiblioteken och få större resurser för att avlasta filialbiblioteken. 

(Atlestam et al, 1997). 

 

Miljonprogrammens bibliotek  
Miljonprogrammet, som byggde en miljon bostäder under 10 år från 1965, är nästa fas i 

utbyggnaden av Göteborg. Nu byggdes bostäder i mer industriell tappning, höghus och 

trevåningshus i stora trafikseparerade områden. En bilfri utemiljö för barnen men samtidigt 

otrygga gångstråk och trafikleder som skar av kontakten mellan de olika förortsområdena 

(Olsson, 2010). Angered, Hjällbo, Hammarkullen, Gårdsten, Tynnered och Bergsjön är 

exempel. Även här byggs lokala centrum med affärer och service som bibliotek och 

fritidsgårdar med gångavstånd till närliggande bostäder. Biblioteken lokaliseras även i 

nybyggda skolor. Flera förorter/enklaver bildar underlag för större centrum som Frölunda torg 

och Angered centrum som får kulturhus med bibliotek. 

 

Miljonprogrammen var inte bara höghus utan till ungefär lika stor del trevåningshus och 

småhusområden. I sydväst rullades småhusmattor ut, men där följde inte 

biblioteksutbyggnaden med. Bokbussverksamheten blev ett sätt att försörja ”hastigt 

uppdykande satellitstäder, där ett nytt bibliotek ännu inte hunnits bygga” som 1967 bestod av 

																																																								
21	Biblioteket var på 1100 m2 och byggt som ett enda stort flexibelt rum 21och skulle utgöra första beståndsdelen 
i en grupp av regionala enheter som tillsammans skulle bilda grundstommen till Göteborgs biblioteksväsen.  
	
22Först ett litet bibliotek för barn i Ryaskolan 1963 och ett provisoriskt garagebibliotek i Norra Biskopsgården. 
1965 stod biblioteket i Sjumilaskolan klart. 1986 öppnade Vårväderstorgets biblioteket och ersatte Ryaskolan	
23	Ursprungliga förslaget var fyra regioner; Hisingen, nordöstra, sydvästra, sydöstra. Det senare där 
huvudbiblioteket låg slopades. I vissa skrivningar fanns Angered som en fjärde region eller alternativ till 
Kortedala. Vid beslutet fanns bara Kortedala bibliotek byggt.	
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fyra bokbussar. Den första barnbokbussen rullade igång 1954 (Atlestam et al, 1997; Olsson, 

2020). 

 
Biblioteken i 21 stadsdelar  
Göteborg införde, i likhet med många andra kommuner, stadsdelsnämnder i början av 1990-

talet som ett led i att öka demokratin och komma närmare medborgarna.24 När reformen var 

som mest spridd hade 25 kommuner infört en stadsdelsreform. 2008 hade antalet minskat till 

fem, och nu är inte många kvar (Mörk 2019). Med de 21 stadsdelarna hamnade biblioteken i 

regel i varsin stadsdel, några stadsdelar hade två bibliotek, tex Askim och Biskopsgården. I 

nära anslutning till reformen kom också stora sparbeting, det var finanskris, fastighetskris och 

arbetslösheten steg snabbt. Flera bibliotek stängdes inom loppet av några år; Norra 

Biskopsgården, Gårdsten, Lövgärdet, Opaltorget och Hovås. 2011 minskade antalet 

stadsdelsnämnder till 10. 

 

Göteborgs folkbibliotek -nuläge 
Folkbiblioteken i Göteborg befinner sig nu i en ny organisation samlade under 

kulturförvaltningen, sektor bibliotek, vilken trädde i kraft den 1 april 2019. Sektor bibliotek 

ökade till 300 medarbetare från 110 och fick 23 bibliotekslokaler ytterligare. Ett försök till att 

skapa en nulägesbild var Bibliotekskartläggningen (2020) som fanns klar som arbetsmaterial 

under 2019. Kartläggningen har använts i utredningen som ett underlag. Det går att läsa den 

som en bild av den segregerade staden Göteborg med uppgifter om inkomst, arbete, bostadens 

upplåtelseform, demografisk fördelning samt svenskt eller utländsk ursprung. En slutsats som 

går att dra av intervjuer och studiebesök är att biblioteken i de mer socioekonomiskt utsatta 

områdena av Göteborg har ett annat och betydligt tyngre uppdrag än i de mer välmående 

delarna. Biblioteken skiljer sig även åt genom att de förra är mer besöksbibliotek medan de 

senare i regel har både höga utlån- och besökssiffror, vilket talar för att en analys av 

bibliotekens betydelse och funktion är betydligt mer komplex och inte kan stanna vid statistik. 

Likheter finns däremot i bibliotekens många olika samarbeten med lokalsamhället, 

satsningarna på läsfrämjande verksamhet för barn och besökarnas behov av hjälp med datorer 

och informationssökning.  

  

																																																								
24	Kritiken mot  kommunsammanläggningsreformen 1962-73 hade varit  stark och som ett svar på det tilläts 
kommunerna från 1979 att inrätta sk lokala organ och med den nya kommunallagen 1991 blev det fullt möjligt	
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2.1 Genomförandeprocess   
Studiebesök, intervjuer och samtal på biblioteken 
För att få en aktuell bild över Göteborgs folkbibliotek har utredaren besökt samtliga 25 

bibliotek samt biblioteksservicestationen i Nya Hovås. Utredaren har samtalat med personalen 

på biblioteket, iakttagit besökare, aktiviteter och dokumenterat med foton och text. Den 

ansvarige enhetschefen har i regel följt med runt till de olika biblioteken i stadsdelen. En 

längre intervju har gjorts med samtliga enhetschefer för de forna stadsdelsbiblioteken. 

Utredaren har åkt med kollektivtrafiken till och från biblioteken för att skapa sig en bild av 

området/stadsdelen, vägen från och till centrum samt att se hur fotgängare hittar till 

biblioteket. Ett undantag var besöket på västra Hisingen samt Kärra bibliotek, där transporten 

av tidsskäl fick ske med bil. Biblioteken har besökts på olika tider, företrädesvis 

eftermiddagar, några mer mot kvällstid.   

 

Exempel på frågeställningar vid besöken var: Hur ser lokaliseringen ut?, Vilka verksamheter 

finns i närheten? Hur ser samarbetet ut? Hur ser det ut med kollektrafik och tillgänglighet? 

Hur ser själva bibliotekslokalen ut när det gäller funktion, tillgänglighet, ytskick, inredning 

och  miljö? Vilket intryck ger biblioteket vid första ögonkastet utifrån och när man kommer 

längre in i lokalerna? Är biblioteket funktionellt, överblickbart, välkomnande? Om biblioteket 

är lokaliserat i fler våningsplan, hur fungerar det med bemanning, säkerhet och 

tillgänglighet? 

För själva intervjufrågorna till respektive enhetschef se bilaga 1. 

 

Före studiebesöken gjordes en genomgång med sektor biblioteks fastighetsansvarige som 

besökt samtliga bibliotek och dokumenterat behovet av underhåll. Hans åtgärdslista samt 

intryck fanns med som underlag.  

 
Lokaliseringsstudien 
Den lokaliseringsstudie(Bibliotekslokaliseringsanalys)som gjordes 2016 med hjälp av Sweco 

för kulturförvaltningen i samarbete med stadsbyggnadskontoret ligger också till grund för den 

analys utredningen gör. Tillsammans med stadsbyggnadskontorets geodataavdelning har GIS-

kartorna analyserats område för område, framförallt i utredningens workshops där de olika 

deltagarna gav sina synpunkter och förslag men också i förberedande samtal och utredarens 

egen genomgång. Kartorna är uppdaterade 2017 och utförda efter viktade kriterier där tex 

närhet till en strategisk knutpunkt väger tungt, liksom andelen barn och unga. Även en 
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miniworkshop /genomgång av utredningen med samordningsgruppen för Jämlik stad har 

bidragit med synpunkter. De insikter som kan dras från de olika workshops som genomförts, 

studier av GIS-kartor i Lokaliseringsstudien, Översiktsplaner (2019) och (2009) samt Strategi 

för Göteborg 2035 utbyggnadsplanering (2014) har tillsammans bidragit till analysen hur 

stadens framtida biblioteksstruktur skulle kunna se ut. 

 

 
2.2 Analys - sammankoppling bibliotek och stadsutveckling  
Utredningen har i sin analys av såväl nuläget som historien försökt få fram ett mönster eller 

struktur för hur folkbiblioteken är lokaliserade. Fanns det en tanke från början? Har den 

tanken hållits i? Hur skulle en framtida lokalisering behöva se ut? 

 

En slutsats är att det finns en grundläggande struktur kvar med lokala bibliotek på lokala torg. 

I större regionala centra som Frölunda och Angered, som samlar en rad olika bostadsområden 

runt sig, finns kulturhus och bibliotek med större kapacitet. Dit kan också räknas 

Världslitteraturhuset och det kommande Backaplans kulturhus med bibliotek båda belägna i 

expansiva delar av Göteborg. I stadens centrala delar ligger Stadsbiblioteket med 300 m2. 

Det är en grundstruktur som utredningen föreslår att staden bygger vidare på.  

 

Av olika skäl är inte strukturen heltäckande, en del folkbibliotek har lagts ned eller flyttats. På 

andra platser byggdes det aldrig några bibliotek. Att hålla en helhetssyn och en klar linje har 

inte varit enkel - om ens möjlig i  den organisation med stadsdelsnämnder som funnits i 30 år. 

Nu med samtliga folkbibliotek under en hatt, finns den möjligheten att utforma en struktur 

och en ny generalplan för framtidens bibliotek i Göteborg. 

 

Analysen av Lokaliseringsstudien (2016) visar att framtida bibliotek bör ligga nära lokala 

torg eller centrumbildningar, nära kollektivtrafik och vid bytespunkter och strategiska 

knutpunkter där många människor rör sig. Den visar också att i barntäta bostadsområden bör 

det finnas ett bibliotek nära; på gångavstånd.  

 

Biblioteksanvändarundersökningen visar att olika bibliotek används för olika behov, ett 

mindre bibliotek i närområdet fyller vissa behov, ett större bibliotek i centrum eller vid en 
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strategisk knutpunkt ett annat behov. Programverksamhet kan locka ny publik och medverka 

till en ökad mobilitet inom staden.  

 

Genom att koppla ihop översiktsplanen, den strategiska utbyggnadsplaneringen med analysen 

av lokaliseringsstudien och den befintliga biblioteksstrukturen samt resultaten från intervjuer 

och studiebesök, går det att mejsla fram en bild av hur framtidens bibliotek bör lokaliseras. En 

grundläggande förutsättning är att planen för Göteborgs fortsatta utbyggnad handlar om att 

bygga ihop staden och använda befintlig infrastruktur. Göteborg kommer inte att växa som på 

1960-70-talet genom att breda ut sig i stora områden utanför centrum. Den nya strategin 

handlar istället om förtätning och att bygga ihop staden med hjälp av strategiska tyngdpunkter 

och tyngdpunkter, dit bostäder och service kan koncentreras, och där det redan finns god 

kollektivtrafik. Det innebär en hållbar utveckling genom att befintlig infrastruktur används.  

 

Utredningens förslag är att biblioteken gör detsamma; bygger vidare på den grundstruktur 

som finns, fyller ut befintliga luckor och planerar för kommande bibliotek i linje med stadens 

utbyggnadsstrategi. För bibliotekens del handlar det då om att förstärka befintlig 

lokaliseringsstruktur och lokaler, komplettera med bibliotek och biblioteksservice där det 

aldrig funnits någon service (vita fläckar) och i takt med stadsutvecklingen komplettera med 

nya bibliotek i de olika modeller utredningen föreslår. Det innebär att mängden nya bibliotek 

som skulle behöva byggas i takt med befolkningsökningen kan hållas nere på en betydligt 

lägre nivå än de tretton bibliotek som tidigare nämnts för 2050. 

 

Struktur 
Utredningens förslag är att strukturera upp de 25 folkbiblioteken i tre kategorier i linje med 

stadsutvecklingsstrategin, vilket innebär att biblioteken delas in i: Bibliotek i strategiska 

tyngdpunkter, Bibliotek i tyngdpunkter och Bibliotek på lokala torg.  

Den indelningen innebär också en renodling av folkbibliotekens lokalisering där 

gemensamma lokaler med skolor frångås successivt. Indelningen kan även vara underlag för 

att styra om resurser och göra prioriteringar men bör också kunna utgöra ett underlag för en 

framtida organisering. 

 

Den här grundläggande infrastrukturen med folkbiblioteken indelade i tre kategorier behöver 

kompletteras för att täcka upp på de platser där bibliotek saknas idag, samt de behov som 

kommer att uppstå i takt med stadsutvecklingen och den förväntade befolkningsökningen. 
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Förstärkning av befintliga biblioteks lokaler och lokalisering 

Förstärkningen av den befintliga bibliotekstrukturen handlar om anpassning och upprustning 

av bibliotekslokaler, där utredningen visat att det finns stora brister i de offentliga rum och 

mötesplatser som biblioteken utgör. Det är en ojämlikhet mellan olika delar av Göteborg som 

inte stämmer överens med stadens övergripande mål om en jämlik stad. Det är dessutom 

kostnadseffektivare att åtgärda bristerna nu än att vänta. Bibliotekens offentliga rum speglar 

samhällets värderingar - ett vackert, funktionellt och tillgängligt bibliotek skapar ett värde för 

det lokala stadsområdet och för dem som bor där.  

 

Några bibliotek behöver större yta på grund av stort besökstryck och stora behov hos 

befolkningen i området. Andra bibliotek behöver nya lokaler ,antingen för att skolorna 

behöver sina lokaler där folkbiblioteket är samlokaliserat med skolbiblioteket, eller för att ett 

nytt läge stämmer bättre in på den analys utredningen gör om var den bästa lokaliseringen är 

för biblioteket i relation till stadens framtida behov.  

 

Utredningens förslag är att framtida bibliotek inte lokaliseras i skolbyggnader. Erfarenheterna 

visar att de skilda uppdrag och behov som folkbibliotek respektive skolbibliotek har -ofta 

kolliderar med varandra. I takt med en ökad befolkningstillväxt har skolornas behov av 

lokaler ökat och det är inte är ovanligt att biblioteket tvingas flytta på sig.  

 

Komplettering med nya bibliotek och biblioteksservice 
De hål som uppstått i den gamla biblioteksstrukturen under 1990-talets biblioteksnedläggelser 

behöver sättas i relation till såväl stadens expansion och utbyggnadsstrategi, som till var 

biblioteken kan göra störst skillnad. Biblioteken i Gårdsten, Lövgärdet, Norra Biskopsgården 

och Opaltorget försvann från områden, som då var och fortfarande är, utsatta områden där 

biblioteken kan fylla en mycket viktig samhällsfunktion. 

 

I de västra delarna av Göteborg byggdes det aldrig lika många bibliotek som på Hisingen eller 

de nordöstra eller östra stadsdelarna. Trots en genomgång av historien (se ovan) är det svårt 

att se någon annan förklaring än att behoven inte ansågs lika stora. I Göteborgs västra och 

sydvästra delar finns stora områden utan någon biblioteksservice alls. Förutom Frölunda 

bibliotek/kulturhus finns det ett bibliotek i Askim samt på Styrsö/Donsö.  
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I nuläget saknas det framförallt tillgång till biblioteksservice, förutom i västra Göteborg, även 

i vissa delar av Hisingen, norra Angered (Lövgärdet, Gårdsten) samt utbyggnadsområden som 

norra Älvstranden. Utredningen föreslår några nya bibliotek framförallt i form av mindre 

bibliotek á modell 300 m2 där ett större bibliotek i närheten står för personal, administration 

etc. Ett barnbibliotek på Opaltorget föreslås inrättas enligt den modellen med Frölunda 

bibliotek som ”moderbibliotek”. Liknande barnbibliotek enligt modell 300 m2 finns det 

behov av på Friskväderstorget och eventuellt norra Angered. På norra Älvstranden behövs ett 

nytt bibliotek. Till att börja med kan ett bibliotek enligt modell 300 m2 vara en idé.  

 

Utredningen föreslår även en förändring av nuvarande Majorna och Linnéstadens bibliotek.  

Den biblioteksservicestation som har testats i Nya Hovås visar goda resultat. Utredningen 

föreslår att fler sådana inrättas. De två nya eldrivna bokbussarna kommer att komplettera 

biblioteksinfrastrukturen väl med sitt fokus på barn, unga och familjer. 

 

Sammanfattningsvis är utredningens slutsats att det finns en grundläggande bra 

biblioteksstruktur som ligger i paritet med stadens planerade utbyggnadsstrategi, vilket 

innebär att det redan finns befintliga eller planerade bibliotek och kulturhus i strategiska 

tyngdpunkter och tyngdpunkter samt en rad mindre bibliotek på de lokala torgen.  

Biblioteken ligger strategiskt rätt i relation till stadens planerade utveckling och tål en 

framtida befolkningsökning och stadsutveckling för lång tid framåt. Förutsättningen är dock 

att de kompletteringar  av olika former av biblioteksservice som utredningen föreslår 

genomförs liksom anpassning och upprustning av ett flertal bibliotekslokaler.  

 

 
Utredningens förslag för bibliotekens lokalisering och lokaler 
Biblioteken i tre kategorier  
 Biblioteken föreslås delas in i tre kategorier;  

• Bibliotek i strategiska tyngdpunkter 

• Bibliotek i tyngdpunkter 

• Bibliotek på lokala torg  

 

Kategorierna är ett förslag till infrastruktur för befintliga bibliotek som kompletteras med 

mindre bibliotek à 300 m2, biblioteksservicestationer samt bokbussar. Indelningen tjänar 

också som en inriktning för framtida nya bibliotek. 
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Bibliotek i strategiska tyngdpunkter (kategori I) 
I de fem strategiska tyngdpunkterna ligger befintliga och/eller planerade kulturhus med 

bibliotek samt större bibliotek med hög kapacitet. Det är bibliotek med ett brett utbud av 

medier, programverksamhet, utställningar och med generösa öppettider. 

 

• Frölunda bibliotek i kulturhuset på Frölunda torg 

• Angereds bibliotek i kulturhuset Blå stället vid Angereds centrum  

• Världslitteraturhuset vid Gamlestads torg 

• Stadsbiblioteket och 300 m2 i innerstaden 

• Backaplans kulturhus med bibliotek vid Backaplan (2027)  

 

De här fem större biblioteken ligger i strategiska tyngdpunkter för områden som kommer 

fortsätta växa. Några finns i stadens centrum, andra i mellanstaden och i de ytterpunkter inom 

vilka staden ska växa (Angered och Frölunda). Tre av de fem, fastställda kulturhusen i 

kulturhusutredningen ligger i den här kategorin.  Angered/ Blå stället, Frölunda kulturhus och 

Backaplans kulturhus.  

 

Kulturhuset Kåken kulturhus med bibliotek ligger på gamla Härlanda fängelseområde, relativt 

nära Munkebäcks torg, som nämns som en kommande lokal tyngdpunkt, samt på 

utbyggnadslinjen Munkebäck – Kålltorp, men ligger inte vid en strategisk tyngdpunkt. Kåken 

placeras här i kategori II men kan så småningom bli en del av en utvidgad innerstad. 

Bergsjöns kulturhus med bibliotek ligger i en utpekad tyngdpunkt Rymdtorget och tillhör 

förslagsvis kategori II. 

 

Stadsbiblioteket på Götaplatsen är som ett kulturhus i sig. Tillsammans med 300 m2 i 

Brunnsparken bildar de två ett par som täcker ett behov av bibliotek i de mest centrala delarna 

av Göteborg. 300 m2 föreslås permanentas i konstellationen Stadsbiblioteket med en satellit. 

En ny lokal för 300 m2 kommer att behövas eftersom nuvarande kontrakt saknar 

besittningsskydd.  

Angereds bibliotek i kulturhuset Blå stället har för små lokaler (700 m2) för att ligga i ett stort 

kulturhus i ett strategiskt läge där expansion förväntas. Det är ett välutnyttjat bibliotek med 

höga besökssiffror och ett tungt uppdrag i ett socioekonomiskt utsatt område.  
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Världslitteraturhuset (VLH) ersatte Gamlestadens bibliotek och är ett nyetablerat bibliotek i 

ett mycket strategiskt läge - en växande tyngdpunkt i ett expansivt område där många nya 

bostäder byggs och en knutpunkt för kollektivtrafiken. VLH har tyvärr inte helt 

ändamålsenliga lokaler med sitt utvändigt trapphus och tre publika plan. Här kommer 

förändringar behöva göras för att biblioteket ska fungera. En åtgärd som kan genomföras 

ganska omgående är att ordna återlämningsmöjligheter utanför bibliotekslokalen. På sikt kan 

en ny lokal med entré på bottenplan bli aktuell. 

 

Nya bibliotek 

Finns det behov av något mer bibliotek i denna kategori? Innerstaden växer på båda sidor 

älven. Ett nytt större bibliotek Majorna - Linnéstaden skulle kunna vara en lösning för ett 

område där många rör sig, där det finns flera bytespunkter för kollektivtrafik, samt handel och 

service. I den nya översiktsplanen (2019) nämns området som en del av en utvidgad innerstad. 

I området mellan Stigbergstorget och Järntorget finns livsmedelsaffärer, restauranger och 

caféer. Här finns musikhus, Bengans skivaffär, Lagerhuset och Folkets hus. 

Kulturinstitutioner som Sjöfartsmuseet, Folkteatern, och biograf Draken ligger också här.  Det 

finns med andra ord flera anledningar att ta sig hit. På Masthuggskajen byggs bostäder, i 

gamla Fixfabriken likaså. Den nya Västlänkstationen kommer i närheten av Järntorget, som är 

en större knutpunkt för kollektivtrafiken.  

 

Varken Majornas bibliotek på Chapmans torg eller Linnéstadens bibliotek på Första 

Långgatan har helt ändamålsenliga lokaler. Biblioteken är väl använda och ligger högt i både 

besöks- och utlåningsstatistik. Majornas bibliotek har sedan många år en uppskattad 

programverksamhet men läget på Chapmans torg är inte lika optimalt som tidigare, och 

lokalen behöver en rejäl upprustning. Linnéstadens bibliotek huserar i samma lokal som 

stadsdelsförvaltningen som kommer att upphöra vid årsskiftet. En kombination av ett 

gemensamt Majorna-Linné bibliotek, beläget i Majorna, med ett mindre kompletterande 

bibliotek modell 300 m2 runt Järntorget behövs för att fylla behoven i ett innerstadsområde 

som förtätas. Området är barnrikt, men här finns också många ensamhushåll och äldre. Ett bra 

placerat bibliotek med generösa tider skulle göra skillnad. På norra sidan älven i 

Eriksbergsområdet behöver ett nytt bibliotek etableras. Till en början skulle ett mindre 

bibliotek i modell 300 m2 vara lämpligt. I takt med stadsutvecklingen och färdigställande av 

kulturhuset vid Backaplan kan andra lösningar behöva genomföras. 
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Bibliotek i tyngdpunkter (kategori II) 
Medelstora bibliotek som bör ha generösa öppettider och ett brett utbud av media och 

program. Flera av stadens befintliga bibliotek ligger i de av Översiktsplanen(2019) utpekade 

tyngdpunkterna med en förväntad hög befolkningsökning och ett ökat bostadsbyggande. Tre 

av biblioteken ligger i de mindre kulturhusen som det nybyggda stadsdelshuset Selma med 

rum för kultur och kulturhuset Vingen i Torslanda/Amhult. Axelhuset med Högsbo bibliotek 

är däremot från 1950-talet. Flera av biblioteken i den här kategorin är belägna i 

socioekonomiskt, kritiska områden där de spelar en viktig utjämnande roll men har lokaler 

som behöver rustas upp och behov av ökade resurser. En satsning på de här biblioteken och 

deras offentliga miljö kan göra stor skillnad.  

 

Följande bibliotek ingår i kategori II 

• Backa bibliotek i stadsdelshuset Selma med kultur på Selma Lagerlöfs torg25  

• Bergsjöns kulturhus och bibliotek (2022) vid Rymdtorget 

• Biskopsgårdens bibliotek på Vårväderstorget 

• Högsbo bibliotek i Axelhuset vid Axel Dahlströms torg- Marklandsgatan  

• Kortedala bibliotek på Kortedala torg.  

• Kulturhuset Kåken med Härlanda- Örgryte bibliotek 

• Lundby Bibliotek vid Vågmästareplatsen  

• Majornas bibliotek på Chapmans torg 

• Linnéstadens bibliotek på Första Långgatan 

• Torslanda bibliotek i Kulturhuset Vingen i Amhult-Torslanda  

 

Backa bibliotek är helt nybyggt i Selma stadsdelshus med kultur. Det är tyvärr inte helt 

funktionellt, ligger i två plan, svåröverblickbart och beläget i en öppen, bullrig miljö i 

huvudentrén. Det är problem som behöver åtgärdas. 

Bergsjöns bibliotek kommer att flytta in i det nya kulturhuset 2022. Fram till dess återfinns 

Bergsjöns bibliotek i kategori tre. 

Biskopsgårdens bibliotek och Högsbo bibliotek är välbesökta, inarbetade bibliotek med bred 

verksamhet i områden som växer och där det finns stora behov. Båda biblioteken behöver 

prioriteras. Lokalerna behöver rustas upp och tillgängligheten ses över. För Biskopsgårdens 

																																																								
25	Kursiverade torg är de torg som SBK pekar ut som tyngdpunkter	
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bibliotek behöver entré, trappa och hiss förbättras för att öka tillgängligheten. Alternativt kan 

en ny lokal på torget sökas som ligger på markplan och närmare spårvagnshållplatsen. 

Kortedala bibliotek är ett till ytan stort och mycket välbesökt bibliotek. Enligt stadsbyggnads 

strategin hör Kortedala torg inte till tyngdpunkterna, men är placerat i kategori två utifrån sin 

storlek och potential för området. 

Kulturhuset Kåken med Örgryte- Härlanda bibliotek ligger på gamla Härlanda 

fängelseområde. Kåken är ett av stadens fastställda kulturhus men ligger inte i en strategisk 

tyngdpunkt och placeras här i kategori II. I takt med stadsutvecklingen kan Kåken bli en del 

av innerstaden. Lokalerna behöver anpassas för en högre tillgänglighet. 

Linnestadens bibliotek tillhör denna kategori i sin nuvarande form precis som Majornas 

bibliotek. Förslaget om ett nytt Majorna- Linné bibliotek se ovan. 

Lundby bibliotek kommer att flytta in i Kulturhuset Backaplan till 2027. 

Torslanda bibliotek är nybyggt och finns i Kulturhuset Vingen, vid Amhults torg. Det är ett 

rymligt, estetiskt och funktionellt bibliotek med potential i ett utbyggnadsområde. Biblioteket 

kommer att ha mer-öppet. 

 

Potentiella bibliotek i kategori II 
Hjällbo bibliotek i ett nytt läge och i nya lokaler inne på Hjällbo torg kan utvecklas till ett 

folkbibliotek i den här kategorin. Hjällbo torg är en kommande tyngdpunkt i ett område som 

växer med en blandad bebyggelse. 

 

Kärra bibliotek – i nya lokaler vid Kärra centrum och i takt med stadens utbyggnadsplaner 

har potential att bli ett bibliotek i en tyngdpunkt men ligger i nuvarande form i kategori tre. 

 

Brunnsbo torg utpekas som en kommande tyngdpunkt i Översiktsplanen- en viktig knutpunkt 

för kollektivtrafik och järnväg. Här saknas bibliotek och det behöver studeras närmare.  

Brunnsbo-Backa är en prioriterad utbyggnadslinje precis som Wieselgrensplatsen-

Biskopsgården.  

 

Wieselgrensplatsen saknar ett bibliotek. Lundby bibliotek var lokaliserat här under många år 

men finns nu vid Vågmästareplatsen och flyttar 2027 in i Backaplans kulturhus 2027.  

Området behöver studeras närmare i takt med utbyggnaden och områdets förändring. Vilken 

typ av biblioteksservice behövs? Gullbergs vass är ett utbyggnadsområde som ligger nära 300 
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m2 och Världslitteraturhuset. Nya Hovås pekas också ut som en potentiell tyngdpunkt. Där 

finns idag en biblioteksservicestation. 

. 

Bibliotek på lokala torg (kategori III) 
På de mindre torgen, som kan utvecklas till tyngdpunkter med lokal karaktär finns ett antal 

bibliotek med olika karaktär. Bibliotek som är viktiga i sitt lokala sammanhang. Många 

boende har gångavstånd till biblioteket. Även barnen kan ibland ta sig själva till sitt lokala 

bibliotek. De här biblioteken har inte lika mycket öppet som de övriga biblioteken, men med 

mer-öppet ökar tillgängligheten betydligt. Återlämningsmöjligheter utanför biblioteket skulle 

också öka servicen. Biblioteken spelar en viktig roll i lokalsamhället och samarbetar med 

lokala aktörer, verksamheter på de lokala torgen, samt med föreningsliv, civilsamhälle etc. 

Flera av biblioteken i den här kategorin behöver antingen nya lokaler eller har lokaler som 

behöver renoveras, rustas upp och anpassas för mer-öppet.  

 

• Askims bibliotek på Askims torg. Nyrenoverat och mer-öppet 

• Guldhedens bibliotek på Dr Fries torg. Behöver renoveras och anpassas för mer-öppet 

• Hammarkullens bibliotek på Hammarkulletorget. Nyrenoverat, ej aktuellt för mer-

öppet 

• Hjällbo bibliotek i Hjällboskolan behöver flytta till nya lokaler på Hjällbo torg 

• Kyrkbyns bibliotek på Kyrkbytorget. Nyrenoverat och har mer-öppet 

• Kärra bibliotek i Klarebergsskolan. Behöver ny lokal i Kärra centrum och anpassas 

för mer-öppet. 

• Tuve bibliotek på Tuve torg  behöver rustas upp och anpassas för mer-öppet 

  

Kursiverade torg/centrum ovan är de som i översiktsplanen bedöms bli lokala tyngdpunkter. 

Det gäller också Opaltorget, Eriksbergs center, Munkebäcks torg, Friskväderstorget och 

Gärdssås torg som i nuläget saknar bibliotek eller biblioteksservice. 
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Vita fläckar på bibliotekskartan 
Det saknas tillgång till biblioteksservice i västra Göteborg samt vissa delar  av Hisingen, 

norra Angered (Lövgärdet, Gårdsten) samt utbyggnadsområden som norra Älvstranden.   

Det saknas bibliotek i av översiktsplanen utpekade blivande tyngdpunkter; Brunnsbo, och 

Wieselgrensplatsen liksom i följande utpekade lokala torg/lokala tyngdpunkter: Opaltorget, 

Eriksbergs center, Munkebäcks torg, Friskväderstorget och Gärdssås torg.  

 

Opaltorget  är centrum i Tynnered som är ett särskilt utsatt område. Här fanns en gång ett 

bibliotek som lades ner på tidigt 90-tal. Utredningen föreslår att ett nytt barnbibliotek 

etableras på Opaltorget, ett mindre bibliotek med fokus på barn enligt modell 300 m2, där 

Frölunda bibliotek har huvudansvaret. Tidshorisonten bör inte ligga alltför långt bort, 

förslagsvis 2022. 

 

Västra Göteborg är en vit fläck på bibliotekskartan. I stora områden som Påvelund, Fiskebäck, 

Önnered, Näset, Grimmered och Långedrag finns ingen biblioteksservice alls. Utredningens 

förslag är att inrätta fler biblioteksservicestationer samt komplettera med de nya eldrivna 

bokbussarna. 

 

Munkebäcks torgs behov av bibliotek behöver studeras i takt med utbyggnaden Munkebäck-

Kålltorp men bedöms i nuläget kunna få sitt behov uppfyllt av Kulturhuset Kåken. 

Friskväderstorget är ett område med många barnfamiljer, ett barnbibliotek i modell 300 m2 i 

likhet med förslaget ovan skulle vara ett bra alternativ. Gärdsås torg kan behöva studeras 

närmare på sikt.  

 

Folkbibliotek i skolor   
Det finns bara några få folkbibliotek lokaliserade i skolor kvar i Göteborg. Det har varit en 

betydligt vanligare lösning tidigare (1960-70-tal) men erfarenheterna har visat att 

folkbibliotek i integrerade folk- och skolbibliotek inte fungerat särskilt väl. Ansvaret för 

skolbiblioteken ligger enligt skollagen hos skolan. Utredningens förslag är att framtida 

bibliotek inte lokaliseras i skolbyggnader. De skilda uppdrag och behov folkbibliotek 

respektive skolbibliotek har kolliderar ofta med varandra. I takt med en ökad 

befolkningstillväxt har skolornas behov av lokaler ökat, där det inte är ovanligt att biblioteket 

tvingas flytta på sig. Senaste exemplet är Kärra bibliotek i Klarebergsskolan som två gånger 
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behövt byta lokaler inom skolan med ombyggnader som följd. Inom några år är det aktuellt 

igen.  

 

En renodling av folkbibliotekens lokalisering föreslås, vilket innebär att de folkbibliotek 

som fortfarande är samlokaliserade i skolor behöver genomgå en förändring över tid. Det 

innebär även ett inriktningsbeslut framöver att nya folkbibliotek inte lokaliseras i 

skolbyggnader. 

 

Berörda bibliotek är: 

Hjällbo bibliotek i Hjällboskolan, Kärra bibliotek i Klarebergsskolan, Styrsö bibliotek i Styrsö 

skolan och Donsö bibliotek i Donsö skola, Trulsegårdens bibliotek i Trulsegårdskolan samt 

folkbiblioteksdelen i Älvstrandens bibliotek 

 

För de två folk- och skolbiblioteken i Donsö skola respektive Trulsegårdsskolan föreslås 

folkbiblioteksdelen övergå till Styrsö bibliotek respektive Biskopsgårdens/Torslanda 

bibliotek. Förändringen bör ske under 2020/21.  

 

Styrsö bibliotek blir hela Södra skärgårdens bibliotek som genom den föreslagna 

förändringen får ökade resurser och möjlighet till ökade öppettider för en förbättrad service 

för hela södra skärgården. På sikt bör en ny lokal för folkbiblioteket hittas som ligger närmare 

hamnen, vilket skulle öka tillgängligheten för fler skärgårdsbor. 

 

Trulsegårdens bibliotek ligger i Trulsegårdskolan med Björlanda idrottshall bredvid. Området 

omkring är relativt glest befolkat. På gångavstånd finns det få bostäder. På sikt kommer 

Björlanda att växa. I nuläget bör folkbiblioteksdelen avslutas. Så småningom, i takt med 

utbyggnaden av Björlandaområdet, kan ett nytt mindre folkbibliotek behövas. Biskopsgårdens 

bibliotek alternativt Torslanda bibliotek kan i och med förändringen förstärkas. 

 

Utredningens förslag är att Kärra bibliotek och Hjällbo bibliotek  får nya ändamålsenliga 

lokaler inne på centrumet /torget som är hållbara över tid i områden som står inför en 

expansion. Därmed behöver biblioteken inte längre vara beroende av skolornas förändrade 

behov.  
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Hjällboskolan kommer genomgå förändringar inom en treårsperiod, enligt lokalsekretariatet 

vilket påverkar Hjällbo bibliotek som är mycket välbesökt men trångt. Lokalerna är inte väl 

fungerande för de stora behov som finns. På kvällarna är det ödsligt eftersom skolan ligger en 

bit från torget. Ny lokal inne på torget behöver aktivt sökas. Det är Göteborgslokaler som har 

hand om lokalerna på torget.  

 

Kärra bibliotek ligger i nyligen anpassade nya lokaler i Klarebergsskolan. Skolans behov av 

lokaler ökar kontinuerligt, de kommer inom närtid behöva disponera bibliotekets yta enligt 

grundskoleförvaltningen och lokalsekretariatets bedömningar. Därmed behövs en ny 

permanent lokal för biblioteket. Det finns ett tidigare uppdrag från stadsdelsnämnden till 

lokalsekretariatet som behöver aktiveras på nytt. 

 

Älvstrandens bibliotek är ett kombinerat gymnasie- och folkbibliotek med 

utbildningsnämnden som huvudman. Ett folkbibliotek med ett annat läge behövs på sikt i takt 

med utbyggnaden på norra Älvstranden,. 

 

Kompletterande Biblioteksservice 
 
Biblioteksservicestationer  
Försöket med att etablera en biblioteksservicestation i Nya Hovås har slagit väl ut. På en  

biblioteksservicestation kan reserverade böcker/media hämtas och möjlighet till lån och 

återlämning finns. Tillgång till lokalen sker med bibliotekskort och fungerar på samma sätt 

som mer-öppna bibliotek. Nya Hovås är samlokaliserad med stadsutvecklingskontoret. Det 

ligger i ett expansivt område i södra delen av stadsdelen Askim där bostäder, handel och 

service vuxit fram. Utredningens förslag är att fler biblioteksserviceställen inrättas: 

Saltholmen är ett förslag som en service för alla öbor men också sommargäster och turister. 

Andra förslag är Eriksbergsområdet eller Sannegården samt Påvelund, Näset eller Kungsten. 

Förslagen behöver studeras närmare. 

 

Bokbussar  
De två nya eldrivna bokbussarna tas i bruk  till hösten. Kulturnämnden har tidigare fastslagit 

en inriktning mot barn, unga och familjer. Bokbussarna kan till exempel gå till verksamheter 

för barn och unga under förmiddagar. På eftermiddagar kommer bokbussarna gå till 
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hållplatser där graden av biblioteksservice är låg. Bokbussarna kommer att bli ett utmärkt 

komplement för att täcka behovet av bibliotek i hela staden. Turlistor är under bearbetning.  

 

I en stad som Göteborg som kommer att växa under många år och befinna sig i en ständig 

stadsförnyelse är bokbussarna ett utomordentligt redskap att kunna ställa om och flytta 

biblioteksservice dit den behövs i stunden. Bokbussar är ett flexibelt sätt att ordna olika 

former av biblioteksservice på. De är lätta att förändra utbudet i och anpassa till olika 

målgrupper. Det kan till exempel vara biblioteksservice för äldre eller äldre, äldre Det kan 

handla om behov av media på olika språk eller för människor med olika funktionsvariationer. 

Bokbussen är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att bedriva uppsökande 

biblioteksverksamhet på. Bokbussen är även användbar för programverksamhet och 

samhällsinformation. 

 

Bibliotek - modell 300 m2 
Modellen ”Ett bibliotek med satellit” i form av ett större bibliotek med sin 300 m2 -satellit är 

ett kostnadseffektivt sätt att etablera nya bibliotek. 300 m2-biblioteket har sin administration, 

personalhantering mm. hos ”moderbiblioteket”. Etableringen kan ske i befintliga lokaler, som 

en före detta butikslokal istället för att bygga ett nytt bibliotek. Modellen är flexibel och 

biblioteket går att flytta, om behoven förändras. 

 

• 300 m2 i Brunnsparken föreslås permanentas som ett fast bibliotek i konstellationen 

Stadsbiblioteket - en satellit. En ny lokal i liknande läge behövs i närtid. 

• Ett nytt barnbibliotek á 300 m2 föreslås på Opaltorget med Frölunda bibliotek som 

ansvarig. 

• Ett nytt Majorna- Linnébibliotek föreslås kompletteras med en mindre satellitbibliotek 

enligt modell 300 m2 vid Järntorget. 

 

 
Ombyggnad, anpassning, upprustning av befintliga bibliotek 
I dagsläget finns det omfattande behov av upprustning/anpassning av flera bibliotekslokaler 

som presenteras i utredningen. Den offentliga miljö som ett bibliotek utgör är i flera fall 

mycket bristfällig. Lokalerna har eftersatt underhåll, dålig tillgänglighet och funktionalitet och 

ger ett chanserat, daterat intryck. De utgör även en bristfällig arbetsmiljö för personalen.  
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Göteborg strävar efter att  bli en jämlik stad. Biblioteken speglar samhällets värderingar - ett 

vackert, funktionellt och tillgängligt bibliotek skapar ett värde för det lokala stadsområdet och 

för dem som bor där. Det är viktigt att det inte finns för stora skillnader mellan bibliotekens 

offentliga miljö i staden. Utredningen pekar på några bibliotek med stora behov tex 

Biskopsgården, Kortedala och Högsbo som ligger i tyngdpunkter som staden växer runt och 

som samtidigt har stora utmaningar. Fastighetsägare är i många fall Göteborgslokaler som 

ingår i koncernen Framtiden AB. 

 

Större projekt i kulturhus och strategiska tyngdpunkter   

Angereds bibliotek i Kulturhuset Blå Stället har för små lokaler (700 kvm) för att dels ligga i 

en strategisk tyngdpunkt, dels i ett kulturhus med många besökare. Förslaget är att 

förvaltningen undersöker hur en utvidgning av lokalerna kan ske under 2021 och återkommer 

med en kostnadsbild. 

 

Världslitteraturhuset öppnade i nya lokaler 2019 men lokalerna är inte fullt funktionella för 

biblioteksverksamhet. Lokalerna behöver anpassas med en invändig trappa alternativt skaffa 

sig rådrum över trapphuset. På sikt behöver Världslitteraturhuset byta till en lokal med entré 

på markplan. En åtgärd som kan genomföras omgående är att ordna återlämningsmöjligheter 

utanför bibliotekslokalen. 

 

Kulturhuset Kåken har behov att anpassa lokalerna för ökad tillgänglighet samt en ny 

utställningshall där också mer-öppet och bokinkast med robot blir möjlig. En förstudie 

initierades 2016  av stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda som nu är genomförd. 

Lokalsekretariatet har inkommit med ett yttrande med kostnadsberäkningar. 

 

Befintliga bibliotek i tyngdpunkter och på lokala torg  

För en mer jämlik biblioteksmiljö i staden behövs en upprustning av de mest eftersatta 

biblioteken på de lokala torgen och i tyngdpunkter. Det kan handla om såväl exteriör, entréer 

och tillgänglighet som interiör. Ett samarbete med fastighetsägaren skulle kunna vara en 

möjlighet, då en stor del av bibliotekslokalerna på torgen tillhör Göteborgslokaler, vilket 

skulle kunna vara ett led i att öka attraktiviteten på de lokala torgen. Utredningen föreslår 

följande prioritering som bör kunna ske inom tidsspannet 2021-2023 beroende på ekonomiska 

konsekvenser.  
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• Biskopsgårdens bibliotek på Vårväderstorget  

• Högsbo bibliotek på Axel Dahlströms torg 

• Kortedala bibliotek på Kortedala torg 

• Tuve bibliotek på Tuve torg 

• Guldhedens bibliotek på Dr Fries torg 

 

Askim, Hammarkullen och Kyrkbyns bibliotek är nyrenoverade och beräknas inte omfattas av 

åtgärder inom de närmaste 7-10 åren, endast löpande underhåll. För Majornas bibliotek 

behövs åtgärder, som ovan, beroende på tidscenariot för förslaget om ett nytt Majorna- 

Linnébibliotek. De lokalbehov för biblioteken som tagit fram i utredningen kan sammanfattas 

i en kommande Lokalbehovsplan för kulturförvaltningen.  
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3 Öppettider på biblioteken i Göteborg	
 
Bakgrund 
De aktuella öppettiderna i stadens 25 bibliotek ser väldigt olika ut. Det är öppet olika kvällar i 

olika delar av staden, men vanliga dagar att ha kvällsöppet är måndag, tisdag och torsdag 

kväll till 19. Onsdagar och fredagar stänger många bibliotek tidigare vilket kan variera mellan 

klockan 15-18. Åtta  bibliotek har inte öppet på helger26. Endast Angered, Frölunda, Kåken, 

Stadsbiblioteket och 300 m2 har öppet söndagar. En jämförelse med Stockholm och Malmö 

visar att färre bibliotek i Göteborg har öppet fredagar efter 17 samt söndagar. 

 

Splitvision Research gjorde en användarundersökning 2014 om vilka öppettider besökarna 

önskar sig. Resultatet pekar på att Stadsbiblioteket och 300 m2 anges som förebilder, att om 

öppettiderna är för få eller ”krångliga” upphör många att vara biblioteksanvändare. 

En mindre arbetsgrupp inom sektor biblioteks ledningsgrupp har gjort en analys av 

öppettiderna där de föreslår fem noder med satelliter som princip, där noderna har öppettider i 

likhet med Stadsbiblioteket och satelliterna mindre öppet med tider anpassade efter lokala 

behov. Personalgruppen i respektive noder föreslås ansvara gemensamt för öppethållandet. 

Rapporten bygger på en biblioteksenkät som gjordes 2018 och Bibliotekskartläggningen. 

Arbetsgruppen har gått igenom förslaget med utredaren som även under sina intervjuer och 

studiebesök diskuterat och senare analyserat frågan om öppettider, samt möjligheten att införa 

mer-öppet på respektive bibliotek. Både arbetsgruppens rapport och den tidigare nämnda 

användarundersökningen är samstämmiga utifrån vad användarna/besökarna vill.  

 

Saxat ur: Rapport bibliotekens öppettider27:  

Användarna efterfrågar att biblioteket öppnar kl. 8 och stänger kl. 20-21 på vardagar samt 

öppnar kl. 8-10 och stänger kl. 17-18 på helger.  

Öppettiderna (dåvarande) för Stadsbiblioteket och 300 kvadrat lyfts genomgående fram som 

bra öppettider.  

																																																								
26	Hammarkullen, Hjällbo, Bergsjön, Askim, Styrsö, Tuve, Kärra samt Älvstranden	
27	Rapporten var i form av en powerpointpresentation. Utredaren har gått igenom material och bakgrund med 
arbetsgruppen	
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 Biblioteksanvändare är en heterogen grupp med olika dygnsrytm, olika sysselsättningar och 

som utgörs av olika användargrupper. Bibliotekets öppettider behöver kunna möta upp dem 

som vill använda biblioteket före och efter ordinarie arbetstider, de som av olika anledningar 

är daglediga och de som har behov av att kunna sitta och läsa/arbeta i lugn och ro.  

Handlar om möjlighet att ha längre öppettider, inte om förskjutning av öppettider.”  

Vad ska man sträva efter? Att ha lika öppettider överallt i staden är inte realistisk varken med 

tanke på ekonomi, bemanning eller behov och nyttjandegrad. Ur kommunikationssynpunkt är 

det betydligt enklare att ha likartade tider, enligt ett mönster som en besökare eller potentiell 

användare kan förstå och uppleva som logiskt, tex att kulturhus och större bibliotek som 

ligger strategiskt rätt i staden ska ha generösare öppettider än de mindre biblioteken. 

 

Förslag till nya öppettider 
Förslaget till nya öppettider hänger ihop med den kategoriindelning av biblioteken som 

utredningen föreslår. Det innebär att de bibliotek och kulturhus som tillhör Kategori I 

Strategiska tyngdpunkter är de som har mest öppet. Det är på de platserna det rör sig många 

människor under en stor del av dygnet, det finns bra kollektivtrafik och ett stort antal andra 

serviceinstitutioner, och affärer i närheten. För de bibliotek som tillhör Kategori II 

tyngdpunkter föreslås också generella och generösa tider. De här biblioteken och de mindre 

kulturhusen ligger på platser i staden som förutspås växa och tillhör de kraftsamlingsområden 

som staden satsar på. För biblioteken i Kategori III lokala torg föreslås mindre öppet men 

som ofta kan kombineras med mer-öppet. 

 

För att försöka göra tiderna så enhetliga som möjligt och lätta att komma ihåg för invånarna 

öppnar samtliga bibliotek i Göteborg senast klockan 10 vardagar. På samma sätt stänger 

biblioteken tidigast klockan 19 vardagar. Undantag är de mindre biblioteken som har 

kvällsöppet till 19 måndagar och torsdagar. För de bibliotek som har öppet lördagar och 

söndagar gäller generellt 10-16. Några av biblioteken i kategori I har öppet längre på helger. 
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Kategori  I  
Bibliotek i kulturhus och större bibliotek i strategiska tyngdpunkter 

Må-fred 8-20 lördag och söndag 10-18 

 

Kategori II   

Bibliotek i tyngdpunkter och bibliotek i mindre kulturhus  

Må- fred 10-19. Lördag 10-16 . Söndag stängt          

 

Kategori  III  

Lokala bibliotek på lokala torg 

Måndag och torsdag 10-19, övriga vardagar till 17. Lördag och söndag stängt.  

 

 
Utredningens förslag och motivering till nya öppettider 
 
I - Bibliotek i kulturhus och större bibliotek i strategiska tyngdpunkter 

Måndag-fredag 8-20 lördag och söndag 10-18 

Stadsbiblioteket, 300 m2, Angereds bibliotek, Frölunda bibliotek, Världslitteraturhuset, 

Lundby bibliotek samt Kulturhuset Kåken 

 

I de strategiska tyngdpunkterna där kulturhus och större bibliotek finns bör strävan vara att ha 

ett generöst öppethållande vardag som lördag och söndag. Stadsbiblioteket behåller sina 

öppettider och 300 m2 föreslås få samma öppettider men behålla idén att ha öppet 365 dagar 

om året. För de övriga biblioteken kan förändringen behöva ske stegvis av bemanningsskäl 

och därmed ekonomiska konsekvenser. En första etapp föreslås vara; må-fred 10-19 lördag 

och söndag 10-16. Det innebär att det är framförallt Världslitteraturhuset som ökar sina 

öppettider i en första etapp. För 300 m2 handlar det om en marginell förskjutning. 

Motiveringen till förslaget handlar om att bibliotekets öppettider bör ligga i linje med 

omgivningens tex kulturhusens öppettider eller omkringliggande service, affärscentra etc. 

Öppettiderna som de ser ut idag finns i bilaga 4. 

 

Frölunda bibliotek är ett bibliotek som med sina 2000 kvm och läge nära kulturhusets 

huvudentré och café skulle kunna användas betydligt mer genom att öka sina öppettider. Bad, 

bio, utställningshall och program pågår i huset. Möjligheten att öppna tidigare på morgonen 
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dvs kl. 8 behöver studeras vidare i samråd med  övriga aktörer i Kulturhuset. Det är 

utredarens bedömning att det är önskvärt, precis som att ha öppet på kvällarna i linje med 

kulturhuset till kl. 20. 

 

Angereds bibliotek i kulturhuset Blå stället finns tillsammans med flera olika verksamheter; 

Angereds teater, Angereds bio, restaurang och medborgarkontor samt Angereds gymnasium 

Angereds affärscentrum ligger bredvid. Biblioteket är välbesökt men trångt med sina 700 m2. 

Frågan är om ökade öppettider bidrar till att sprida besökarna jämnare över dagen eller om 

antalet besökare skulle öka ytterligare? Biblioteket skulle i linje med kulturhusets öppettider 

kunna öppna kl. 8 vilket skulle gynna kulturhusbesökare, gymnasielever och tidningsläsare. 

Kulturhuset stänger kl. 21 men biblioteket förslås stänga kl. 20 i en andra etapp. 

 

Världslitteraturhuset  

Ligger i en knutpunkt som kommer att växa. Världslitteraturhuset ligger rätt geografiskt, men 

biblioteket i sig har många logistik- och säkerhetsproblem. Ett bibliotek i tre plan med 

utvändigt trapphus kräver en ökad bemanning och ökad säkerhetsberedskap. Ett förslag till 

öppettider i nuläget skulle vara att öka helgöppet med både lördag och söndag 10-16 för att 

komma i paritet med övriga i denna kategori. Önskvärt vore att kunna öppna klockan 8 med 

tanke på  flödet av kollektivtrafikresenärer - det skulle kunna vara möjligt genom att bara ha 

ett våningsplan öppet 8-10. En utvändig återlämningsmöjlighet behöver ordnas i resecentret. 

Bedömningen är att effekterna av ett ökat öppethållande behöver utvärderas med tanke på 

trygghet och säkerhet. 

 

Lundby bibliotek i Glasiären vid Vågmästareplatsen har hälsovård,  tandvård, apotek i 

närheten samt en stor mataffär i samma entré. Biblioteket bör ha goda förutsättningar att 

öppna mer. Så småningom, i det nya kulturhuset på Backaplan, bör öppettiderna vara i linje 

med utredningens förslag. 

 

Kulturhuset Kåken - med bibliotek ligger på gamla fängelseområdet Härlanda, utan några 

andra verksamheter i närheten, är enligt lokaliseringsindelningen placerad i kategori II men 

eftersom kulturhuset och biblioteket redan har generösa tider med öppet till 19 på vardagar, 

helgöppet och lättöppet finns Kåken placerad i kategori I när det gäller öppettider. Kåken har 

önskemål att införa mer-öppet till såväl kulturhuset som biblioteket. 

  



Biblioteksutredning.	E.	Lundgren	2020-05-25	
	

	 43	

II  Bibliotek i tyngdpunkter, bibliotek i mindre kulturhus och där många rör sig 

Må- fred 10-19. Lördag 10-16. Söndag stängt    

I tyngdpunkter, i de mindre kulturhusen och på platser där många rör sig bör generösa 

öppettider eftersträvas, utan att ge avkall på trygghetsaspekter som behöver vägas in. Ett 

generellt förslag är att hålla samtliga vardagskvällar öppet till 19 och lördagar 10-16. Ett 

försök med söndagsöppet vintertid (september - april) bör övervägas. Nuvarande öppettider se 

nedan och bilaga 4.28 

 

• Backa bibliotek i Selmahuset på Selma Lagerlöfs torg 

• Biskopsgårdens bibliotek på Vårväderstorget 

• Högsbo bibliotek i Axelhuset, Axel Dahlströms torg 

• Kortedala bibliotek på Kortedala torg  

• Linnéstadens bibliotek vid Första Långgatan  

• Majornas bibliotek på Chapmans torg.  

• Torslanda bibliotek i kulturhuset Vingen, Amhult -Torslanda 

 

Principen som utredningen förslår är att bibliotek som ligger i någon form av mindre 

kulturhus som Högsbo, Backa och Torslanda bibliotek bör kunna ha öppet mer än idag. 

Biblioteken kan bidra starkt till kulturhusens aktivitetsnivå och öka kontaktytor och 

samarbetsmöjligheter. I lokala mindre kulturhus och bibliotek finns en stor potential.  

 

Biskopsgårdens bibliotek ligger i ett utsatt område med hög komplexitet. En satsning på 

biblioteket, med ökad programverksamhet och andra aktiviteter och ett generösare 

öppethållande, kan göra skillnad i stadsdelen. Här skulle helgöppet betyda mycket. 

Kortedala och Högsbo bibliotek skulle på ett liknande sätt som Biskopsgården gynnas av 

helgöppet både lördag och söndag och en ökad programverksamhet.  

																																																								
28	Nuvarande öppettider 
Backa bibliotek må, ti, to 10-19, ons, fre 10-17 lö 11-15  
Biskopsgårdens bibliotek -mån, ti, to 10-19, ons, fred 10-17 lö 11-15  
Högsbo bibliotek må, ti, to 10-19 ons, fre 10-17 lö 10-14  
Kortedala bibliotek må , to 11-19  tis, onsd, fre 11-16  lörd 11-15 
Linnéstadens bibliotek må-to 10-19 fred 10-17 lö 10-14  
Majornas bibliotek. Må-to 10-19, fred 10-17 lö 11-15  
Torslanda bibliotek må, ti, to 10-19 ons, fred 10-17, lö 10-15  
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Linnéstadens bibliotek och Majornas bibliotek har redan generösa öppettider som i stort sett 

bibehålls. Biblioteken behöver utredas vidare med tanke på förslaget ovan om ett nytt 

Majorna- Linnébibliotek. Tillsvidare föreslås öppettider gälla i befintliga lokaler.  

Blir det för ekonomiskt kännbart med en ökad bemanning, eller innebär en ökad otrygghet 

kvällstid, kan förslaget införas stegvis. Viktigt är att komma ifrån att stänga tidigare onsdag 

och fredag och framförallt att det finns ett mönster för öppettiderna som går lätt att komma 

ihåg för användaren. Sammanlagt är det i denna kategori som öppettiderna ökas mest.  

 
III  Lokala bibliotek på lokala torg 

Måndag och torsdag 10-19, övriga vardagar till 17. Lördag och söndag stängt.  

Kategori tre omfattar de mindre biblioteken på de lokala torgen. Här föreslås öppettider med 

två vardagkvällar i veckan till 19 övriga vardagar till 1729. Förslaget innebär att biblioteken är 

stängda lördag och söndag. På de flesta biblioteken i den här kategorin kan det kombineras 

med mer-öppet. Förslaget kan behöva modifieras på grund av lokala omständigheter. 

 

• Askims bibliotek på Askims torg. Har mer-öppet.  

• Bergsjöns bibliotek i nuvarande lokaler (byter kategori 2022 i det nya kulturhuset 

2022) 

• Guldhedens bibliotek på Dr Fries torg. Mer-öppet under planering. Kvar lördagsöppet  

• Hammarkullens bibliotek på Hammarkulletorget. Mer-öppet bedöms inte lämpligt 

• Hjällbo bibliotek i Hjällboskolan. Mer-öppet i nuvarande lokaler inte aktuellt  

• Kyrkbyns bibliotek på Kyrkbytorget. Har mer-öppet 

• Kärra bibliotek i Klarebergsskolan vid Kärra centrum. Mer-öppet bedöms som 

lämpligt men behöver anpassas efter när nya lokaler kan bli aktuellt. 

• Skärgårdens/ Styrsö bibliotek. Behöver anpassa för mer-öppet. 

• Tuve bibliotek på Tuve torg. Behöver anpassas för mer-öppet 

																																																								
29	Askims bibliotek må, to 11-19, tis, ons, fre 11-17 
 Bergsjöns bibliotek må- to 11-19 fred 11-16 
Guldhedens bibliotek  må, tis, to 10-19 ons, fre 10-16 lö10-15 
Hammarkullens bibliotek må, ons, fre 10-16.30 tis, to 10-18 
Hjällbo bibliotek må 10-19 ti, ons 10-17, to, fre 10-16 
Kärra bibliotek må, to 10-19 ti 10-17, ons, fred 10-16 
Kyrkbyns bibliotek må, to 11-19 ti, ons  11-16 (fred stängt) 
Skärgårdens/ Styrsö bibliotek ti, to 11-19, fred 13-15  
Tuve bibliotek må, to 10-19 tis, ons 10-17 fred 10-15 
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Guldheden är det enda bibliotek som har lördagsöppet i den här kategorin. Utredningens 

förslag är att det behålls tills mer-öppet är infört. För Kyrkbyns bibliotek som har stängt 

fredagar förslås även det kvarstå eftersom biblioteket redan har god tillgänglighet via mer-

öppet. Att  öka öppettiderna på på Styrsö bibliotek i linje med ovan förutsätter att Donsö 

bibliotek övergår att bli enbart ett skolbibliotek. Detsamma gäller Torslanda/ Biskopsgårdens 

bibliotek i relation till förändringen på Trulsegårdens bibliotek. Hjällbo bibliotek kan i nya 

lokaler inne på torget öka sina öppettider, vilket även gäller Kärra bibliotek i nya lokaler i 

centrumet. Bergsjöns bibliotek minskar sitt öppethållande i nuvarande lokaler men kommer 

att öka dem igen i det nya kulturhuset. Nuvarande öppettider se nedan och bilaga 4.  

Förslaget om generella förändrade tider kan behöva anpassas efter den lokala situationen där 

trygghets- och säkerhetsaspekter behöver beaktas. Efter att mer-öppet införts på fler bibliotek 

blir det möjligt att justera i öppettider utan att göra avkall på tillgängligheten.  

 

Mer-öppet 
Mer-öppet ger möjlighet för de mindre lokala biblioteken att öka sina öppettider utan att öka 

sin bemanning. Mer-öppet innebär att biblioteket är tillgängligt för biblioteksbesökare, även 

när det inte finns personal där. Besökaren får klara sig själv och tar sig in i biblioteket med sitt 

bibliotekskort och kod. Tillgång till biblioteket finns från 7 på morgonen till  21 på kvällen 

alla dagar. Mer-öppet har fungerat väl på Askims och Kyrkbyns bibliotek som haft mer-öppet 

sedan 2018. 

 

Utredningens förslag är att införa mer-öppet på ytterligare fem bibliotek,  

• Torslanda bibliotek  

• Guldhedens bibliotek 

• Tuve bibliotek  

• Styrsö bibliotek  

• Kärra bibliotek 

 

och att det sker så snart som möjligt under 2020 och 2021. Stadsdelarna har tidigare planerat 

för och upphandlat licenser för mer-öppet. Det som ytterligare krävs handlar om investeringar 

i lås, larm och anpassning av lokalen. Från såväl utredare som enhetschefer är bedömningen 

att de föreslagna biblioteken skulle kunna införa mer-öppet utan hinder. För Kärra bibliotek, 

där skolan inom en tre till femårsperiod kommer att behöva lokalerna för sina elever, bör 
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investeringskostnaden vägas mot nyttan för boende i Kärra under tiden. På så sätt skulle 

sammanlagt sju bibliotek kunna ha mer-öppet inom drygt ett år, vilket skulle ge en tydlig 

signal att överföringen av biblioteken till kulturnämnden givit resultat. Tillgängligheten till en 

stor del av Göteborgs mindre lokala bibliotek har ökat betydligt. 

 

Finns det fler bibliotek som kan införa mer-öppet? Kulturhuset Kåken har önskemål att införa 

mer-öppet till såväl kulturhuset som biblioteket, vilket är värt ett försök. Backa bibliotek har 

mer-öppet installerat. Bedömningen är att det kan vara svårt att få det att fungera problemfritt 

men eventuellt skulle ett försök kunna göras under morgontid 7-10. Även Kortedala bibliotek 

skulle kunna undersökas om mer-öppet är möjligt att införa på sikt. För Majornas bibliotek är 

bedömningen att mer-öppet är möjligt men utredningens förslag är en förändring för Majorna- 

Linnébiblioteken som först bör studeras. Övriga bibliotek bedöms inte som lämpliga för mer-

öppet i nuläget. Bedömningen bygger på de samtal utredaren haft med ansvariga enhetschefer 

där vi resonerat om fördelar och nackdelar med mer-öppet samt risker och möjligheter. 

 

Lättöppet  
Lättöppet innebär att under vissa tider under ordinarie öppethållande är det lägre bemanning 

och därmed mindre service. På Stadsbiblioteket har lättöppet prövats mellan 8-10. På mindre 

bibliotek som 300 m2 där det är mindre personal och en lätt överblickbar lokal fungerar inte 

lättöppet. Liknande resonemang gäller troligen för Angereds bibliotek som ligger i anslutning 

till en gymnasieskola och Världslitteraturhuset  som möjligen skulle kunna öppna endast det 

första våningsplanet den tiden. Frölunda bibliotek som har en yta på 2000 kvm kan eventuellt 

tillämpa en form av lättöppet mellan 8-10. Biblioteket i Kåkens kulturhus tillämpar lättöppet. 

 

Bokbussar  
De två nya eldrivna bokbussarna är inriktade mot barn, unga och familjer. De kommer ha sitt 

fokus under förmiddagarna på verksamheter som riktar sig till barn och unga och under 

eftermiddagar stå på hållplatser i staden där biblioteksservicen är låg. Bokbussarna ska ses 

som komplement till övrig biblioteksverksamhet. De är flexibla, mobila bibliotek som kan 

användas på många olika sätt och under olika tider av dygnet och året.  
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4 Bibliotekens uppdrag, funktion och utbud 

De två frågor jag som utredare ställde mig i början var 

Var ska framtidens bibliotek ligga? 

Vad fyller biblioteken för behov? Uppdrag och funktion.  

 

Den första frågan är nu till stor del besvarad. Frågan om öppettider hänger både ihop med var 

biblioteken ligger rent geografiskt och vilken funktion de fyller och skulle kunna fylla. 

Behoven ser olika ut i olika delar av staden. Göteborg är en segregerad stad där det skiljer 

mycket i inkomstnivå, utbildningsnivå, boendeform mellan tex nordöstra Göteborg och 

innerstaden eller de sydvästra stadsdelarna. Men oavsett stadsdel har biblioteken en 

betydelsefull roll för många av stadens invånare.  

 

Bibliotekens uppdrag   

Göteborgs folkbiblioteks grundläggande uppdrag återfinns i Bibliotekslagen samt den lokala 

biblioteksplanen; Biblioteksplan Göteborg (2013). Det kulturpolitiska området tillhör 

kommunernas allmänkompetens, där kommunerna är fria att organisera verksamheten som de 

vill. Frivilligheten har medverkat till att kulturen många gånger fått stå tillbaka för 

obligatoriska uppgifter. Sveriges riksdag har tre gånger tagit beslut om kulturpolitikens 

riktning, organisation och struktur. Första gången 1974 var ett historiskt viktigt beslut, där 

kulturpolitiken uppstod som ett självständigt politiskt sakområde. Ytterligare två 

kulturpolitiska propositioner har antagits av riksdagen; 1996 och 2009. 

Till de tidigaste kommunala kultursatsningarna hör biblioteken. Kommunerna har enligt 

bibliotekslagen (2013; 810) (1996;1596)  det kulturpolitiska ansvaret för landets bibliotek. 

Lagen blev en statlig åtgärd för att skydda folkbiblioteken under 90-talets kommunala 

nedskärningar och garanterar medborgarna i kommunen rätten till bibliotek och avgiftsfria 

boklån. Staten garanterar också ett nationellt biblioteksnätverk.  

Kulturpolitiken har alltid varit ett utsatt område i kommunerna; lätt att spara på när 

lagreglerade välfärdsuppdrag krävt sin tribut. Samtidigt har kulturen varit ett viktigt verktyg 

för att profilera kommunen eller regionen, och ett sätt skapa identitet och samhörighet i ett 

geografiskt område. Rätten att uttrycka sig, reflektera, och till och med kritisera makten tillhör 

de grundläggande demokratiska rättigheterna. Biblioteken ger var och en möjligheten att 

utifrån sina egna behov när som helst i livet fördjupa eller bredda sin kompetens och 

bildningsnivå. 
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Biblioteket -  en offentlig mötesplats  
Folkbiblioteken fyller en viktig funktion som mötesplats - en neutral, kostnadsfri mötesplats 

där ingen efterfrågar vad du gör eller när du tänker gå hem. Det finns inte så många offentliga 

mötesplatser i Göteborg, särskilt inte i stadsdelarna utanför innerstaden. Där kan biblioteket 

vara den enda fria platsen att mötas på - som ett torg, en agora, ett offentligt rum inomhus. 

 

Ett bibliotek är en offentlig plats där besökaren har rätt att förvänta sig en gott bemötande och 

service samtidigt som biblioteket kan förvänta sig ett motsvarande bemötande av besökaren – 

ett slags ömsesidigt kontrakt för det offentliga rummet. Bibliotekets personal representanter 

det offentliga - kommunen. Biblioteken ligger högt bland de institutioner och myndigheter 

som medborgaren litar på enligt SOM-institutets undersökningar. Biblioteket upplevs som 

neutralt, den som svarar på frågorna har ingen annan agenda än frågeställarens.   

 

Biblioteken är också en plats för samtal, att dela erfarenheter på, en plats att ”hänga” på eller 

bara sitta still och läsa eller fundera. Biblioteken är en plats att vara ensam men ändå bland 

andra i rörelse. 

 

Ett bibliotek ska stå för innovation och inspiration. Hur den offentliga miljön gestaltas är en 

viktig del av upplevelsen. Det finns ett par goda exempel på bibliotek som lyckats skapa en 

atmosfär. Ett är det nybyggda Torslanda bibliotek i kulturhuset Vingen med ett genomgående 

koncept  i kontemplativt grönt som fångar utemiljön med sina stora fönster mot dammen. 

Kyrkbyn och Askim är andra exempel på lyckade renoveringar med genomgående koncept 

och omsorg. Det finns stora skillnader i hur biblioteken ser ut såväl invändigt som utvändigt i 

Göteborg -vilket typ av offentlighet speglar de? Det ligger ett värde i att skapa en vacker, 

genomtänkt biblioteksmiljö - ett värde som ger invånarna och besökarna en känsla av att vara 

betydelsefulla och kan skapa stolthet hos de medborgarna. 

 

Utredningens bedömning är att det behövs en rejäl satsning på att ge samtliga bibliotek i 

Göteborg en värdig miljö, en vacker funktionell och omsorgsfull biblioteksmiljö. Det bör 

även omfatta personalutrymmen där flera bibliotek har en mycket undermålig standard. 

Utredningens förslag är att ett mer genomgående grepp tas med hjälp av expertis som tex 

inredningsarkitekter. Förslaget är att börja med biblioteken i de mer socioekonomiskt utsatta 

delarna av Göteborg.  
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Bibliotekets demokratiska uppdrag. Samhällsinformation 
Folkbiblioteken vilar på en demokratisk grund som handlar om yttrandefrihet och åsiktsfrihet. 

Ytterst vilar det på grundlagen och FN-stadgan om mänskliga rättigheter (artikel 19). Det 

demokratiska uppdraget innebär att ge medborgarna under olika faser i livet tillgång till 

samhällsinformation, information, och media. Det omfattar även tillgång till datorer och 

digitala verktyg, hjälp med utskrift och kopiering. Det demokratiska uppdraget innebär också 

att spegla olika perspektiv och åsikter, ge plats för debatter och utställningar. Biblioteken är 

en självklar resurs vid offentliga val och folkomröstningar. En viktig fråga är vad som händer 

när andra samhällsfunktioner (statliga eller kommunala) ”växlar ner”? Vad  blir effekterna på 

biblioteken och vilken strategi ska biblioteken ha framöver?  

 

Det demokratiska uppdraget omfattar också det digitala samhället. Digitaliseringen går allt 

snabbare och biblioteken erbjuder en möjlighet att inte riskera att hamna utanför. 1 miljon 

svenskar står utanför det digitala samhället och saknar tillgång till Internet. Gruppen äldre 

dominerar, men det är inte hela sanningen; låg inkomst, låg utbildning liksom 

landsbygdsboende är andra riskfaktorer. ”Om framsidan av samhällets digitala 

transformation är delaktighet är baksidan utanförskap” skriver Internetstiftelsen i sin 

årsrapport (Internetstiftelsen, 2019). En annan fråga som behöver analyseras vidare är 

medborgakontorens roll och uppdrag i relation till folkbibliotekens.  

 

En plats för kultur - bibliotekens programverksamhet 
På folkbiblioteken finns programverksamhet i olika omfattning; det finns möjlighet att se en 

utställning, lyssna till författare, en debatt eller annat kulturprogram. För barn finns 

sagostunder, program och skapande verkstad. Biblioteken är en del av stadens kulturekologi 

och ger exempelvis det fria kulturlivet en scen.  

 

Stadsbiblioteket på Götaplatsen är Göteborgs mest besökta kulturinstitution med 1,3 miljoner 

besök per år. I kulturhusen Frölunda, Angered/ Blå stället och kulturhuset Kåken finns en 

bred programverksamhet. Lundby bibliotek, det blivande Backaplans kulturhus och 

Världslitterturhuset som tillhör samma kategori bör också kunna ha en större 

programverksamhet.  

 

Finns det tillräckligt med resurser för programverksamhet och hur ser fördelningen ut mellan 

biblioteken?  
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Den frågan har varit svår att få svar på. Utredningens bedömning är att kulturprogram och 

utställningsverksamhet har stor betydelse för biblioteken och dess besökare, men också för 

dem som vanligen inte besöker bibliotek men kanske lockas av ett särskilt program. 

Framförallt när det gäller barn och föräldrar är programverksamheten en viktig ingång till 

biblioteken. Men programverksamheten är lika viktig för vuxna och inte minst för den äldre 

delen av befolkningen som fortsätter att öka de närmaste 20 åren, enligt Konjunkturinstitutets 

bedömning(2019).  

 

För man in perspektivet jämlik stad och bibliotekens möjlighet att utjämna skillnader bör 

större satsningar ske på bibliotek i de mer socioekonomiskt utsatta stadsdelarna i 

tyngdpunkter som Biskopsgården, Högsbo, Backa och Kortedala och så småningom Hjällbo i 

nya lokaler. För biblioteken i kulturhusen Frölunda, Angered, Kåken och kommande Bergsjön 

och Backaplan bör ett nära samarbete mellan biblioteket och kulturverksamheten kunna 

generera ökad programverksamhet. Men också bibliotek som Majorna med många 

ensamhushåll och äldre i närheten är viktiga att kunna behålla en livaktig programverksamhet 

för. Idag arrangeras och finansieras många program genom samarbeten med föreningsliv, 

civilsamhälle eller andra aktörer vilket skapar en lokal profil och publik. 

Även för de lokala mindre biblioteken är programverksamheten viktig. Det kan handla om 

sagostunder, stickcaféer, författarbesök eller kanske en mindre barnteater om utrymmet 

tillåter. Flera av de nyrenoverade biblioteken har hyllor på hjul vilket underlättar för en annan 

möblering. Ett ökat samarbete mellan biblioteken, kulturhusen och Stadsbiblioteket när det 

gäller programverksamhet skulle skapa fler möjligheter precis som ett ökat samarbete mellan 

de olika kulturinstitutionerna och biblioteken. 

 

Läsning och bildning. Barn och unga 
Läsfrämjande verksamhet för barn och unga blev som en följd av 1974 års kulturpolitik 

mycket vanligt på biblioteken under 1970-80-talet. Sedan tonades det arbetet successivt ned i 

takt med informationsteknologins och internets inträde samtidigt som många bibliotek 

drabbades av nedskärningar på 1990-talet. Nu har en ny våg av läsfrämjande insatser 

aktualiserats. Kulturrådet har gått in med statliga medel för att stärka bibliotekens insatser för 

barns och ungas läsande. Ett bra exempel är Bokstart-hembesöken hos nyblivna mammor för 

att tala om läsning och böcker i mycket tidig ålder. Ett fokuserat arbete för barn och unga 

finns på samtliga bibliotek i Göteborg och får betecknas som ett gemensamt utbud. Det finns 
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en risk att verksamheten upphör när de statliga medlen försvinner om inte verksamheten kan 

finansieras via kommunbidraget. 

 

Läsning, läsförståelse och läsvana är en av grunderna för medie- och informationskunnighet, 

utbildning och bildning. Bildning och bibliotek hör intimt samman. Begreppet bildning är 

vidare än utbildning, och inbegriper den allmänna kunskapsnivå som skapas av individens 

nyfikenhet att ta reda på och veta mer om - medan utbildning baseras på kunskap för att utföra 

ett visst arbete eller uppdrag. Biblioteket utgör en plats för samlade erfarenheter, upplevelser 

och kunskaper där alla kan söka svar på just sina frågor; bli sin egen läroplan.  

 

Bibliotekens utjämnande uppdrag - förebyggande och kompensatoriskt  
Bibliotekets uppdrag kan med fördel tjäna som kompensatoriskt och utjämnande. En jämlik 

stad innebär en rörelse bort från det segregerade Göteborg. Tillgång till bibliotek i närmiljön 

ger var och en möjlighet att mötas över klass- och geografiska gränser, utjämna livschanser 

och utveckla sitt språk och kommunikativa förmåga. Biblioteken kan innebära en möjlighet 

att utveckla nya sammanhang och gemenskaper och bryta isolering.  

 

Behovet av bibliotekens grundläggande funktion för läsning, lärande och bildning är större 

där inkomst- och utbildningsnivån är lägre, vilket gör frågan om resurser och personal som 

kan ge hjälp och stöd avgörande för att kunna fylla en kompensatorisk roll och bidra till att 

utjämna skillnader i staden. Den resursfördelningen behöver analyseras djupare. 

 

Bibliotekens olika roller och utbud 

Finns det ett gemensamt utbud på folkbiblioteken i Göteborg? Behöver det vara lika? 

Folkbibliotekens utbud består av flera olika delar; det som erbjuds på det fysiska biblioteket, 

det som sker utanför biblioteksrummet och det digitala biblioteket. Biblioteken finns med i 

många olika sammanhang, och ingår i många olika samarbeten i det lokala området. 

Uppsökande verksamhet sker utanför biblioteket för olika målgrupper med fokus mot barn, 

unga och föräldrar samt äldre och personer med funktionsvariationer.  

Utredningen har fått en bred överblick av vad Göteborgs folkbibliotek erbjuder, vilket speglas 

väl i årsredovisningar, budget och statistik. Utredarens bedömning är att det inte är relevant 

att här redovisa det som redan finns väl dokumenterat sen tidigare, utan valt att i utredningen 



Biblioteksutredning.	E.	Lundgren	2020-05-25	
	

	 52	

diskutera folkbibliotekens grundläggande uppdrag och visa på hur och var biblioteken kan 

göra störst skillnad i Göteborg. Med tanke på hur kort tid de 25 biblioteken befunnit sig i 

samma organisation har det varit svårt att få fram ett relevant underlag för att kunna jämföra 

resursfördelningen mellan biblioteken. 

I Bibliotekskartläggningen har respektive enhetschef fått göra en personlig reflektion över 

sina bibliotek. I utredarens intervjuer med enhetscheferna har de fått frågan om bibliotekets 

betydelse för närområdet, bibliotekens betydelse i samhället i stort och vad som är just deras 

biblioteks profil eller själ. Jag har även ställt frågan vad  de tror om framtiden för biblioteken 

och hur digitaliseringen spelar in. 

Bland svaren nämndes  ”ett andra vardagsrum,” häng”, uppehållsrum, en studieplats, en 

plats att umgås i, en plats att använda datorer och få hjälp, en plats för läsning, tillgång till 

dagstidningar och wifi, en lokal mötesplats, en plats för samtal. En social mötesplats. Kultur. 

En port in till samhället”. 

 

Många biblioteksbesökare kommer varje dag, vittnar enhetscheferna om. Alla bibliotek har en 

lokal grupp av ”stammisar”. Det är inte ovanligt att besökarna stannar länge - inte bara de 

studerande. Besökarna behöver hjälp med datorer, utskrifter eller kopior oavsett stadsdel. I de 

mer socioekonomiskt utsatta stadsdelarna är biblioteket kanske den enda lotsen in i det 

svenska samhället och där det utan kostnad erbjuds tillgång till datorer, wifi och en plats att 

sitta och läsa eller studera på.  

 

Därför är det viktigt med rymliga bibliotekslokaler, gott om publika datorer och 

personalresurser  som har tid att hjälpa besökarna i just de här områdena av Göteborg där 

flera av biblioteken återfinns i kategori II-bibliotek. Det handlar om biblioteken i 

Biskopsgården, Kortedala, Högsbo, Bergsjön och Hjällbo som behöver ökade resurser för att 

kunna göra skillnad.  

 

I biblioteksplanen, såväl som i bibliotekslagen, anges de prioriterade grupperna: barn och 

unga, människor med funktionsvariationer samt människor med andra modersmål än svenska. 

På biblioteken möts människor med olika bakgrund; såväl högutbildade som socialt utsatta, 

studenter eller människor med drogproblematik eller psykisk ohälsa. Där möts 

småbarnsföräldrar, nyanlända, hemlösa, pensionärer, turister, studerande, barn, tonåringar och 

äldre äldre. Biblioteken kan ses som en smältdegel, men också som en plats för integration.  



Biblioteksutredning.	E.	Lundgren	2020-05-25	
	

	 53	

 

300 m2 är ett lyckat exempel på hur ett litet bibliotek med rätt läge, en anspråkslös men ändå 

fräck, urban stil lockat många nya besökare. De har lyckats sänka tröskeln för den 

bibliotekovane, men också den stressade, högutbildade livspusslaren - en besökare som 

annars ofta väljer bort biblioteket. 

”Folkbiblioteken ska fungera som mötesplatser för människor med olika bakgrund och olika 

levnadsvillkor i syfte att främja integration och inkludering i samhället. Biblioteken ska 

utveckla metoder för att skapa nyfikenhet och intresse för olika kulturuttryck, olika 

samhällsfenomen och olika livsstilar. Tillgänglighet till bibliotek ska vara hög” (Göteborgs 

Biblioteksplan 2013-2021) 

 

Det är viktigt att biblioteken upplevs som ett gemensamt erbjudande. Särskilt i det här nya 

läget när biblioteken tillhör en nämnd och förvaltning. Ett likvärdigt basutbud på samtliga 

bibliotek skulle stärka den bilden. Även de nya mer enhetliga öppettiderna som här föreslås, 

skulle stärka bilden av ett gemensamt bibliotekssystem som bygger på en gemensam 

infrastruktur. Den användarundersökning som Splitvision Research gjorde 2017 pekar på att 

många upplever att det finns ett gemensamt utbud av media men inte av 

programverksamheten. 

 

Vad är då ett Basutbud ? Vad förväntar sig besökaren att det finns på biblioteket ? 

Ett bibliotek är fortfarande till ganska stor del böcker och andra fysiska eller digitala media. 

Det är dagstidningar och tidskrifter, musik och film, e-böcker, datorer och wifi. Men det är 

också programverksamhet för barn och vuxna samt samhällsinformation. 

 

Media  
Sedan 2011 har kulturförvaltningen fördelat hela stadens medieanslag efter ett system baserat 

på utlån/besök till de olika stadsdelsbiblioteken. Inköp av media görs såväl lokalt som i olika  

inköpsgrupper. Mediabeståndet, med undantag av vissa genrer, samt tidningar och tidskrifter, 

flyter (flytande bestånd) vilket innebär att mediet inte har en fast placering utan stannar kvar 

på det bibliotek det återlämnats, förutsatt att det inte reserverats. Medierna kan beställas i 

bibliotekens gemensamma katalog, webben eller biblioteksappen och kan hämtas och lämnas 

på valfritt bibliotek. Det innebär att alla användare har tillgång till alla medier, oavsett var i 

staden man bor eller befinner sig, oavsett om det är ett mindre eller större bibliotek. Modellen 

har för- och nackdelar. De som talar för modellen menar att media finns där det efterfrågas 
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och att det på så sätt blir användarstyrt. Kritikerna talar om brister i att kunna profilera 

biblioteket och den stora manuella hantering och gallring som krävs för att reglera beståndet. 

Vissa bibliotek blir ”återlämningsbibliotek” och får hantera stora mängder media - ett både 

fysiskt och tidskrävande arbete  Utredarens intryck efter besök och intervjuer på biblioteken 

är att det råder mycket skilda åsikter om media-inköp, anslagsfördelning och nyttan med det 

flytande beståndet.  

 

2017 genomfördes en stadsövergripande processkartläggning av mediaprocessen från 

omvärldsbevakning till inköp och gallring på uppdrag av stadens sektorchefer för samhälle-

kultur. Kartläggningen som genomfördes av stadsledningskontoret resulterade i ett förslag att 

för att få ut bästa möjliga effekt av det flytande beståndet behövs ett intelligent logistiksystem 

som kan skapa förutsättningar att nischa bibliotek med innehåll som svarar mot profil och 

besökarbehov. På så sätt kan utbudet förändras snabbare i takt med omgivningen och 

underlätta det manuella arbetet. Det skulle även innebära en effektivisering och ett bättre 

nyttjande av befintliga medier samt förbättra arbetsmiljön. 

 

En anledning till att inte använda biblioteket är att det upplevs svårt att lämna tillbaka medier 

och en rädsla att få förseningsavgifter. För att underlätta återlämning av fysiska media bör 

inkast för återlämning finnas. Detta är särskilt önskvärt vid de strategiska knutpunkterna men 

även för biblioteken i tyngdpunkter. Mer-öppna bibliotek behöver troligen inte investera i 

bokinkast. Utredningens bedömning och rekommendation är att logistiksystemet skyndsamt 

bör komma på plats och att en plan läggs upp för installering av inkast och eventuella 

återlämningsrobotar på biblioteken i kategori I och II. 

 	

Det digitala biblioteket når dig överallt.  

Biblioteken var tidigt digitaliserade med utvecklade e-tjänster för att låna, reservera och låna 

om. Med bibliotekskort har besökaren även tillgång till bibliotekens söktjänster, tex 

Nationalencyklopedin, såväl på plats som hemifrån. Sedan drygt tio år erbjuder biblioteken 

lån av e-böcker via internet. Genom appen Biblioteket kan man låna, låna om, reservera samt 

hitta information om biblioteken. I appen finns också teknik som möjliggör 

inomhusnavigation med hjälp av s.k beaconteknik. Tekniken finns hittills installerad på två 

bibliotek och kommer att installeras på fler.  



Biblioteksutredning.	E.	Lundgren	2020-05-25	
	

	 55	

Problematiken med digitalisering är att det förutsätter tillgång till en smartphone och /eller 

dator samt wifi. Alla invånare i staden har inte den tillgången - där fyller folkbiblioteken i 

Göteborg en viktig roll. Tillgången till publika datorer och wifi är särskilt viktig i Göteborg 

mer socioekonomiskt utsatta områden, där en extra satsning på publika datorer och teknik 

behövs. 

 

5 Långsiktig plan för hållbar utveckling 

Biblioteksutredningens analys och förslag innebär en långsiktigt, hållbar ekonomi. 

Slutsatsen är att biblioteken huvudsakligen ligger på rätt plats i förhållande till stadens 

planerade utveckling med strategiska tyngdpunkter, tyngdpunkter och lokala torg. 

Det innebär att det finns en bra grund för en långsiktigt hållbar infrastruktur för biblioteken. I 

stället för att behöva bygga ytterligare i storleksordningen 13 bibliotek för en kommande 

befolkningsökning på 150 000-250 000 kan det handla om en handfull nya bibliotek. Det 

kommer även att behövas kompletteringar med mindre bibliotek á 300 m2, 

biblioteksservicestationer och bokbussar. Men de ekonomiska konsekvenserna är betydligt 

lägre än att bygga många helt nya bibliotek. Därför är det viktigt att försöka genomföra de 

förslag utredningen föreslår för att förstärka och bygga på bibliotekens infrastruktur. Åtgärder 

som inte bör dra ut alltför långt i tiden. Att satsa nu innebär besparingar på sikt. Det eftersatta 

underhållet på många bibliotek kommer att kosta betydligt mer om de inte åtgärdas snarast. 

Effektiviseringar som logistiksystem, återlämningsrobotar med bokinkast samt fler mer-öppna 

bibliotek kommer också innebär en god hushållning med ekonomin. 

 

Förslaget att dela in biblioteken i tre kategorier innebär en tydlig struktur för Göteborgs 

folkbibliotek som underlättar för framtida planering och även kan utgöra underlag för såväl 

organisering som prioritering av resurser. 

 

Genom arbetet med utredningen, den analys och de slutsatser utredningen kommit fram till 

kommer oundvikligen tanken på organisering och organisation upp. Organisationen inom 

sektor bibliotek skulle med fördel kunna utgå från utredningens förslag med indelningen i tre 

kategorier. Där biblioteken i de strategiska tyngdpunkterna skulle kunna vara ansvariga även 

för några bibliotek i tyngdpunkter respektive bibliotek på lokala torg. 
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Det skulle innebära att:  

Angereds bibliotek ansvarar för Hjällbo (II) och Hammarkullens (III) bibliotek.  

Frölunda bibliotek för Majorna-Linné och Högsbo bibliotek (II) samt de lokala biblioteken 

Askim, Guldheden och Styrsö (III) samt biblioteksservicestationer.  

Lundby /Backaplans kulturhus/bibliotek för Backa, Biskopsgårdens och Torslanda 

bibliotek(II) samt lokala bibliotek Tuve, Kärra, Kyrkbyns bibliotek (III)  

Världslitterturhuset för Bergsjöns bibliotek/kulturhus, Kortedala bibliotek samt Kåkens 

kulturhus (II) 

Stadsbiblioteket med 300 m2 är en egen enhet. 

 

Utredningens rekommendation är att säkerställa det lokala perspektivet med de erfarenheter 

och kunskap som byggt upp under 30 år i stadsdelsorganisationen. När stadsdelarna 

försvinner kommer nya samarbeten och konstellationer att behöva byggas upp utifrån en ny 

organisation i staden.  De 23 forna stadsdelsbiblioteken behöver finnas med på plats och 

kunna delta i det lokala arbetet och driva biblioteksarbetet framåt. Samtidigt behöver de 

erfarenheterna finnas med i styrningen och ledningen av hela sektor bibliotek. 

 

Med en organisering enligt ovan skulle det lokala perspektivet säkerställas genom att de fem 

cheferna är ansvariga för varsitt geografiskt område som utgår från ett större bibliotek i en 

strategisk tyngdpunkt. Men de skulle även ansvara för några bibliotek i tyngdpunkter 

respektive bibliotek på lokala torg. Kompletterande biblioteksservice i form av bibliotek 

modell 300 m2, biblioteksservicestationer kommer att kunna organiseras under respektive 

avdelning/enhet. Ansvaret för bokbussar skulle kunna gå till Frölunda bibliotek eftersom det 

är i framförallt i västra Göteborg som det är är glest mellan biblioteken. 

 
Till sist en kommentar om kulturhusen; 

Kulturhusen bör hållas ihop, Frölunda kulturhus och Kulturhuset Kåken har förts över till 

kulturförvaltningen. Resterande kulturhus Angered/Blå stället samt de kommande Bergsjöns k 

och Backaplan kulturhus kommer i och med kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 

beslut få kulturnämnden som huvudman. Därmed finns samtliga kulturhus i 

kulturförvaltningens organisation från och med nästa år. Hur kulturhusen ska organiseras 

inom förvaltningen är nästa steg. Här finns många olika sätt att tänka för- och nackdelar men 

när det gäller kulturhus är det viktigt att någon har ansvaret för huset och helheten oavsett hur 

många verksamheter som finns där. 
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6 Slutsatser och förslag  
Utredningens förslag i punktform 
 

1.Utredningens förslag är en inriktning och indelning av folkbiblioteken i tre  

kategorier som bildar en infrastruktur för befintliga bibliotek men även inriktning för 

kommande nya bibliotek. Infrastrukturen kompletteras med mindre bibliotek i modell 300 

m2, biblioteksservicestationer samt bokbussar. 

 

I Bibliotek i strategiska tyngdpunkter 

II Bibliotek i tyngdpunkter 

III Bibliotek på lokala torg  

 

2. En renodling av folkbiblioteken föreslås, vilket innebär att de folkbibliotek som 

fortfarande är samlokaliserade i skolor behöver genomgå en förändring. Det innebär även ett 

inriktningsbeslut framöver att nya folkbibliotek inte lokaliseras i skolbyggnader. 

 

A För två bibliotek Donsö och Trulsegårdens folk- och skolbibliotek föreslås 

folkbiblioteksdelen övergå till Styrsö bibliotek respektive Torslanda/ Biskopsgårdens 

bibliotek. Förändringen bör ske till 2021. 

 

B Skärgårdens bibliotek föreslås koncentreras till Styrsö bibliotek som får stärkta resurser och 

möjlighet till ökade öppettider för en förbättrad service för hela södra skärgården 2021. 

 

C Hjällbo bibliotek föreslås byta till en central lokal på Hjällbo torg. Hjällboskolan genomgår 

förändringar och biblioteket behöver en annan lokal inom en treårsperiod. 

 

D. Kärra bibliotek föreslås byta till ny lokal i Kärra centrum. En ny lokal i samband med 

utbyggnaden av Kärra centrum är möjlig och det finns en tidigare beställning till 

Lokalsekretariatet som behöver aktiveras. Grundskolan har behov av sina lokaler i närtid.  

 

E Älvstrandens bibliotek är ett gymnasiebibliotek med utbildningsförvaltningen som 

huvudman, där kulturförvaltningen har en överenskommelse om folkbibliotekstjänster.  I takt 

med stadsutvecklingen behöver en ny lokal för folkbiblioteksdelen sökas. 
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3. Nya bibliotek samt bibliotek enligt modell 300 m2 

De ekonomiska konsekvenserna behöver utredas via förstudier och ett uppdrag behöver gå till 

lokalsekretariatet. Tidsperspektiv 2021-24. 

 

A Ett nytt Majorna – Linnéstadens bibliotek bör utredas vidare. Båda de befintliga biblioteken 

behöver andra lokaler och lägen. Ett nytt läge i Majorna för ett gemensamt Majorna-

Linnébibliotek samt ett kompletterande mindre bibliotek á 300 m2 nära Järntorget föreslås, 

vilket skulle komplettera behovet av bibliotek i innerstaden. En beställning bör gå till 

lokalsekretariatet för ett första förslag under 2021.  

 

B 300 m2 föreslås permanentas som ett fast bibliotek i konstellationen Stadsbiblioteket - en 

satellit. En ny lokal kommer att behövas i närtid eftersom nuvarande kontrakt saknar 

besittningsskydd.  

 

C Ett nytt barnbibliotek á 300 m2 föreslås på Opaltorget med Frölunda bibliotek som bas. Ett 

uppdrag bör gå till lokalsekretariatet för att hitta en lämplig, befintlig lokal att etablera 

barnbiblioteket i.  

 

4. Biblioteksservicestationer  

Förslaget är att Kulturförvaltningen inrättar fler biblioteksservicestationer enligt modell Nya 

Hovås. På så sätt skulle fler ”vita fläckar” i befintlig infrastruktur fyllas igen inom en relativt 

kort tidsperiod och utan stora ekonomiska konsekvenser. Utredningens förslag är att studera 

Saltholmen, Kungsten, Näset, Påvelund och Eriksbergsområdet vidare. Idén är att hitta en 

befintlig lokal gärna i samarbete med en annan aktör för att hålla kostnaderna nere. 

Tidsspann: 2020 - 2025. 

 

5. Bokbussar 

De två nya eldrivna bokbussarna börjar köra till hösten. Nämnden har tidigare fastslagit en 

inriktning mot barn, unga och familj. Bokbussarna kommer att gå till verksamheter på 

förmiddagar och på eftermiddagar till hållplatser där tätheten på biblioteksservice är låg.  
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6. Ombyggnad, anpassning, upprustning av befintliga bibliotek 

Större projekt i kulturhus och strategiska tyngdpunkter 2021 – 25: 

 

A. Angereds bibliotek i Kulturhuset Blå Stället har för små lokaler (700 kvm) för att dels 

ligga i en strategisk tyngdpunkt, dels i ett kulturhus med många besökare. Förslaget är att 

förvaltningen undersöker hur en utvidgning av lokalerna kan ske under 2020 - 2021 och 

återkommer med en kostnadsbild. 

 

 B. Världslitteraturhuset öppnade i nya lokaler 2019, men lokalerna är inte helt funktionella 

för biblioteksverksamhet. Lokalerna behöver anpassas med en invändig trappa alternativt 

skaffa sig rådrum över trapphuset. På sikt behöver Världslitteraturhuset byta till en lokal med 

entré på markplan. Återlämningsmöjligheter utanför bibliotekslokalen bör åtgärdas 

omgående. 

 

C. Kulturhuset Kåken har behov att anpassa lokalerna för ökad tillgänglighet samt en ny 

utställningshall där också mer-öppet och bokinkast med robot blir möjlig En förstudie är 

genomförd på uppdrag av stadsdelen Örgryte - Härlanda och lokalsekretariatet  har inkommit 

med ett yttrande till förvaltningen med en kostnadsbild.  

		

 

7. Ombyggnad, anpassning, upprustning av befintliga bibliotek 

Bibliotek i tyngdpunkter och lokala torg 

 

För en mer jämlik biblioteksmiljö i staden behövs en upprustning av de mest eftersatta 

biblioteken på de lokala torgen och i tyngdpunkterna. Det kan handla om såväl exteriör, 

entréer och tillgänglighet som interiör. Ett samarbete med fastighetsägaren skulle kunna vara 

en möjlighet då samtliga lokaler nedan tillhör Göteborgslokaler som ett led i att öka 

attraktiviteten på de lokala torgen. Utredningen föreslår följande prioritering som bör kunna 

ske inom tidsspannet 2021-2023 beroende på ekonomiska konsekvenser.  

 

• Biskopsgårdens bibliotek 

• Högsbo bibliotek 

• Kortedala bibliotek 
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• Tuve bibliotek 

• Guldhedens bibliotek 

 

Askim, Hammarkullen och Kyrkbyns bibliotek är nyrenoverade och beräknas inte omfattas av 

åtgärder inom de närmaste 7-10 åren, endast löpande underhåll. För Majornas bibliotek 

behövs åtgärder som ovan men är beroende av tidscenariot för förslaget i punkt 3. 

De lokalbehov för biblioteken som tagit fram i utredningen bör kunna ingå i en kommande 

lokalbehovsplan som kulturförvaltningen i likhet med andra förvaltningar ska ta fram. 

 

8. Öppettider  

Utredningen föreslår en enhetlig struktur för öppettider på folkbiblioteken. En struktur som 

bygger på de tre kategorier av bibliotek som föreslås ovan. Öppettiderna föreslås införas från 

2021. 

 

Bibliotek i kategori I.  Bibliotek i strategiska tyngdpunkter, större bibliotek och kulturhus 

måndag-fredag 8-20 samt lördag och söndag 10-18.   

Berörda bibliotek: Stadsbiblioteket, 300 m2, Angereds bibliotek, Frölunda bibliotek, 

Världslitteraturhuset, Lundby bibliotek, samt kulturhuset Kåken med bibliotek. 

Genomförandet kan ske i etapper - en första etapp föreslås vara måndag-fredag 10-19 samt 

lördag och söndag 10-16.   

 

Bibliotek i kategori II. Bibliotek i tyngdpunkter 

måndag- fredag 10-19 samt lördag 10-16     

Berörda bibliotek : Backa bibliotek, Biskopsgårdens bibliotek, Högsbo bibliotek, Kortedala 

bibliotek, Linnéstadens bibliotek, Majornas bibliotek samt Torslanda bibliotek 

Ett förslag till söndagsöppet vintertid (september- april) bör övervägas.  

 

Biblioteken i kategori III  Lokala bibliotek på lokala torg 

måndag och torsdag 10-19, övriga vardagar till 17 

Berörda bibliotek; Askims bibliotek, Guldhedens bibliotek, Hammarkullens bibliotek 

Kyrkbyns bibliotek, Kärra bibliotek, Skärgården/Styrsö bibliotek, Tuve bibliotek samt Hjällbo 

och Bergsjöns bibliotek i sina nuvarande lokaler.  

Mer-öppet finns eller är under planering för flera av biblioteken. 
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9. Mer-öppet föreslås införas på följande fem bibliotek under 2020 och 2021 vilket, med de 

två bibliotek Askim och Kyrkbyn som redan har mer-öppet, skulle betyda att sju bibliotek i 

Göteborg kommer att ha mer-öppet inom kort. 

Torslanda bibliotek, Guldhedens bibliotek, Tuve bibliotek, Styrsö bibliotek samt Kärra 

bibliotek.  

 

Sammanfattande slutsatser 
Göteborgs stads bibliotek ligger strategiskt rätt i relation till stadens planerade utveckling och 

tål en framtida befolkningsökning och stadsutveckling för lång tid framåt. Kompletteringar 

med några nya bibliotek kommer att behövas där det saknas bibliotek eller en kraftig 

bostadsexpansion förväntas. Utredningens slutsats är att det finns i grunden en bra struktur för 

biblioteken som ligger i paritet med stadens planerade utbyggnadsstrategi som bygger på en 

förtätning av mellanstaden och med tyngdpunkter som bärande element. Det finns befintliga 

eller planerade bibliotek och kulturhus i strategiska tyngdpunkter, i tyngdpunkter och en rad 

mindre bibliotek på de lokala torgen.  
 

Utredningens förslag att strukturera de 25 biblioteken i tre kategorier i linje med 

stadsutvecklingsstrategin innebär även en renodling av folkbibliotekens lokalisering där 

gemensamma lokaler med skolor på sikt frångås. Tillsammans bildar de tre kategorierna av 

bibliotek med kompletterande biblioteksanläggningar i form av modell 300 m2, 

biblioteksservicestationer och bokbussar en infrastruktur för biblioteken.  

 

I dagsläget finns det omfattande behov av upprustning och anpassning av flera av de 

bibliotekslokaler som presenteras i utredningen. Den offentliga miljö som ett bibliotek utgör 

är i många fall bristfällig. Lokalerna har eftersatt underhåll, dålig tillgänglighet och 

funktionalitet samt ger ett chanserat, slitet intryck. De utgör även en bristfällig arbetsmiljö för 

personalen. Göteborg strävar efter att bli en jämlik stad. Biblioteken speglar samhällets 

värderingar- ett vackert, funktionellt och tillgängligt bibliotek skapar ett värde för det lokala 

stadsområdet och för dem som bor där. Det är viktigt att det inte finns för stora skillnader 

mellan biblioteksmiljöerna i Göteborg. Övriga anpassningar som föreslås handlar om ökad 

fysisk tillgänglighet, anpassningar för mer-öppet respektive fler återlämningsmöjligheter 

utanför bibliotekslokalerna. Investeringar i återlämningsrobotar och ett logistiksystem är 

förutsättningar för en ökad effektivisering av verksamheten. 
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Indelningen av biblioteken kopplas också till de öppettider som föreslås, vilka kommer att öka 

tillgängligheten till biblioteken i Göteborg betydligt, särskilt i kombination med mer-öppet, 

fler biblioteksservicestationer  och bokbussar. Öppettiderna har fått en enhetlig struktur 

indelad i tre nivåer som följer bibliotekskategorierna. De nya öppettiderna kommer att bli 

lättare att kommunicera till stadens invånare och besökare. Utredningen har också bedömt 

lämplighet och konsekvenser av att införa mer-öppet på stadens bibliotek. Fem bibliotek 

bedöms kunna införa mer-öppet i närtid, vilket skulle innebär sammanlagt sju bibliotek med 

mer-öppet. Ytterligare några bibliotek skulle kunna införa mer-öppet, men den sammanlagda 

bedömningen är att resterande bibliotek inte bedöms som lämpliga för mer-öppet.  

 

En ökad satsning på det publika utbudet samt fler digitala tjänster kommer att binda samman 

biblioteken och ge invånarna känslan av ett gemensamt erbjudande. Särskilt program-

verksamheten är viktig att få in i det gemensamma utbudet och att den ges tillräckligt med 

resurser fördelade över hela staden. Ett likvärdigt basutbud på samtliga av stadens bibliotek 

skulle stärka den bilden. Behovet av bibliotekens grundläggande funktion för läsning, lärande 

och bildning är större där inkomst- och utbildningsnivån är lägre, vilket gör frågan om 

resurser och personal som kan ge hjälp och stöd avgörande för att kunna fylla en 

kompensatorisk roll och bidra till att utjämna skillnader i staden. Indelningen i de tre 

kategorierna kan ge vägledning för nya prioriteringar och organisering. 

 

Göteborg 2020-05-25 

Elisabeth Lundgren 

Extern utredare 
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Världslitteraturhuset (2017) Projektplan avseende verksamhet bortom sedvanlig 
biblioteksverksamhet. Projektering & text; Lena Ulrika Rudeke. 
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Bilagor  
Bilaga 1 Intervjuer och medverkande i utredningen 

Bilaga 2 Workshop bibliotekens lokalisering, deltagare   

Bilaga 3 Kalendarium över utredningsprocessen 

Bilaga 4  Nuvarande öppettider bibliotek, kulturhus mm 

 

 
Bilaga 1 
Intervjuer och medverkande i utredningen 
En längre semistrukturerad intervju på 1,5 -2 timmar har gjorts med samtliga enhetschefer för 

de tidigare stadsdelsbiblioteken i samband med studiebesöken på biblioteken samt de 

verksamhetsansvariga cheferna på Stadsbiblioteket. Jag har i förväg bett enhetscheferna att 

avsätta tid för intervju minst 1,5 timme förutom den tid de beräknade för själva 

biblioteksbesöken inklusive transporter. Intervjun har varit i form av ett öppet samtal med ett 

antal frågeställningar att utgå från. Jag har också bett dem att formulera skriftligt vad de 

uppfattar är respektive biblioteks utbud. 

 

Frågeställningar intervjun utgått från har varit av två olika slag: 

1.Biblioteken i sig 

”Berätta om biblioteket – din bild” Målgrupper, programutbud, bemanning, öppettider, mer-

öppet, mediabestånd, profil samt samarbeten 

2. Strategiska frågor: Digitaliseringens betydelsen, demografiska förutsättningar, finansiering 

läget i stadsdelen och lokalerna. Framtiden; idéer och möjligheter samt farhågor och  risker. 

 

Intervjuade enhetschefer stadsområdesbiblioteken 
 
Anna Byvald, enhetschef Lundby och Kyrkbyns bibliotek samt tf enhetschef Backa bibliotek 

AnnMarie Davidsson, enhetschef Hjällbo, Hammarkullen och Angereds bibliotek   

Olivera Djudja, enhetschef Biskopsgården, Torslanda och Trulsegårdens bibliotek samt tf  

enhetschef Tuve bibliotek 

Karin Fredriksson Franzén, enhetschef  Kulturhuset Kåken samt tf chef Kärra bibliotek 

Jenny Hjalmarsson, enhetschef Guldheden och Högsbo bibliotek  

Helena Jannert, enhetschef Majorna och Linnéstadens bibliotek  

Emma Makkonen, enhetschef Bergsjön, Kortedala och Världslitteraturbiblioteket  
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Susanna Månsby, enhetschef Askim, Styrsö/Donsö samt Frölunda bibliotek 

Kommentar enhetschefen för Backa, Kärra och Tuve bibliotek är tjänstledig, därav har tre 

enhetschefer fått dela på ansvaret, vilket jag benämner tf enhetschef. 

 

Ett längre samtal vid två biblioteksbesök som gjordes vid andra tidpunkter än de inplanerade 

studiebesöken var: 

Anders Westman bibliotekarie Backa bibliotek 

Sarah Nyström, bibliotekarie Styrsö/Donsö bibliotek 

 

Intervjuer och samtal med medarbetare och chefer på Stadsbiblioteket.  

De verksamhetsansvariga enhetscheferna på Stadsbiblioteket har jag intervjuat enligt samma 

modell som ovan - en semistrukturerad intervju på 1,5 timme, varav en fick ske per telefon 

Annacarin Elf, enhetschef barn och unga samt bokbussarna, stadsbiblioteket 

Håkan Grissler, föreståndare för 300 m2 i samband med studiebesök 300 m2 

Paula Wahlbom, enhetschef vuxna, stadsbiblioteket 

 

Ett längre samtal med ett antal frågeställningar fördes med de tre enhetscheferna för 

verksamhetsstödjande tjänster tillsammans med sektorchef bibliotek Anette Eliasson.  

Jill Danielsson, enhetschef Administration kommunikation och fastighet, sektor bibliotek  

Anna Petrén Kihlström, avdelningschef IT, kulturförvaltningen samt enhetschef Digitala 

verktyg, sektor bibliotek samt Malin Sandell, enhetschef media, sektor bibliotek 

 

En genomgång av samtliga biblioteks lokaler med Mikael Nerman, fastighetsansvarig, sektor 

bibliotek genomfördes före studiebesöken på biblioteken. Sektorchef bibliotek samt de två 

cheferna Anna Petrén Kihlström samt Jill Lindholm Danielsson har fortlöpande deltagit i 

olika möten, workshop och avstämningar vilket också gäller fastighetsansvarige Mikael 

Nerman, samt planeringsledare Helena Sprengel som bistått i många frågor. 

 

Övriga samtal /intervjuer 

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör, kulturförvaltningen  

Splitvision Research: Nancy Aponno och Jonas Modin 

Katja Kettola, avdelningschef, strategiska avdelningen, stadsbyggnadskontoret 

Johanna Carlsson, översiktsplanerare, strategiska avdelningen, stadsbyggnadskontoret 

Tomas Andreasson, geo-ingenjör, avdelningen för Geodata, stadsbyggnadskontoret 
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Erik Jeansson, strateg avdelningen för Geodata, stadsbyggnadskontoret 

Johan Nyström planeringsledare lokalsekretariatet, stadsledningskontoret 

 
 
 
Bilaga 2 
 
Workshop bibliotekens lokalisering 
 
Förmöte inför workshop 2020-01-09  

Erik  Jeansson (strateg, avdelningen för geodata, stadsbyggnadskontoret ) 

Anette Eliasson (sektorschef, bibliotek, kulturförvaltningen) 

Mikael Nerman (fastighetssamordnare, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Jill Danielsson (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Tomas  Andreasson (GIS- ingenjör, avdelningen för geodata, stadsbyggnadskontoret ) 

Helena Sprengel (planeringsledare, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Elisabeth Lundgren, extern utredare  

 

Workshop 1 2020-01-31 

Moderator: Elisabeth Lundgren. Johanna Carlsson, översiktsplanerare, stadsbyggnadskontoret 

berättade om nya Översiktsplanen och Tomas Andreasson, geodataingenjör, 

stadsbyggnadskontoret hanterade GIS-kartorna från Lokaliseringsstudien ,2016 med kartor 

uppdaterade från 2017. 

Medverkande: Anette Eliasson (sektorschef bibliotek, kulturförvaltningen) 

Tomas Andreasson (GIS-ingenjör, stadsbyggnadskontoret) 

Johanna Carlsson (översiktsplanerare, stadsbyggnadskontoret) 

Mikael Nerman (fastighetssamordnare sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Helena Sprengel (planeringsledare, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Anna Petrén Kihlström (avdelningschef IT, kulturförvaltningen, enhetschef Digitala verktyg, 

sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Jascha Marteleur (sektorchef, SDF Lundby) 

Carina Elisabeth Magnusson-Bowring (sektorschef, SDF Askim-Frölunda-Högsbo) 

Niclas Bengtsson (Verksamhetschef, konsument- och medborgarservice) 

Klas Grinell (utvecklingsledare, kulturstrategiska avdelningen, kulturförvaltningen) 

Johan Nyström (planeringsledare, lokalsekretariatet) 
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Linda Johannessen (planeringsledare, stadsledningskontoret) 

 
Workshop 2. 2020-02-21 

Moderator Elisabeth Lundgren. Tomas Andreasson, geodataingenjör, SBK hanterar GIS-

kartorna från Lokaliseringsstudien 2016 med uppdaterade kartor från 2017. 

Medverkande: 
Anette Eliasson (sektorschef  bibliotek, kulturförvaltningen) 

Anna Byvald (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Annacarin Elf (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

AnnMari Davidsson (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Helena Jannert (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Jenny Hjalmarsson (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Karin Fredriksson Franzén (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Malin Sandell (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Olivera Djudja (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Paula Wahlbom (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Susanna Månsby (enhetschef, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Jill Danielsson (enhetschef, administration, kommunikation, fastigheter, sektor bibliotek, 

kulturförvaltningen) 

Joakim Albrektson (avdelningschef, kulturstrategiska avdelningen, kulturförvaltningen) 

Nancy Aponno (planeringsledare, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Helena Sprengel (planeringsledare, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Mikael Nerman (fastighetssamordnare sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Anna Petrén Kihlström (avdelningschef IT, kulturförvaltningen och enhetschef digitala 

verktyg, sektor bibliotek, kulturförvaltningen) 

Malin Schiller (utvecklingsledare, kulturstrategiska avdelningen, kulturförvaltningen) 

Kerste Broberg (utvecklingsledare, kulturstrategiska avdelningen, kulturförvaltningen) 
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Miniworkshop  - Genomgång och dialog om Biblioteksutredningens resultat 

Samordningsgruppen för Jämlik stad 

Plats och tid: Social resursförvaltning  27 februari  40 min 

 
Michael Ivarsson, förvaltningsdirektör Social resursförvaltning 

Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs stad  

Christina Eide, stadsdelsdirektör Askim- Frölunda -Högsbo  

Christina Aylward Alvelin, stadsdelsdirektör Västra Göteborg  

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör 

Bengt Randén, förvaltningsdirektör grundskola 

Terje Johansson, VD Framtiden AB 

Lotta Sjöberg, förvaltningsdirektör konsument och medborgarservice. 

Anna Rosengren, direktör Kulturförvaltningen 

Ritva Gonzalez, verksamhetschef social utveckling, Social resursförvaltning  
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Bilaga 3 
Kalendarium över utredningsprocessen dec 2019- april 2020 
Förberedande möte med sektorchef bibliotek, Anette Eliasson 11 och 18 november. 

6 dec Möte sektorchef bibliotek Anette Eliasson samt Jill Danielsson, enhetschef för 

administration, kommunikation och fastigheter, sektor bibliotek30 

12 dec Uppstartsmöte om Bibliotekskartläggningen, användarundersökningar och övriga 

dokument och underlag. Medverkande Andrea Johnsson, statistiker, Nancy Aponno, Split 

vision Research, Helena Sprengel, planeringsledare samt Anette Eliasson 

16 dec Kulturnämnd, öppet möte, i publiken  

18 dec Ledningsgrupp, sektor bibliotek; information om uppdraget i biblioteksutredningen 

 

2020 

9 januari 2020 Förmöte inför workshop1 (se nedan) 

15 jan Möte med förvaltningsdirektör, Anna Rosengren 

15 jan Möte med Mikael Nerman, fastighetssamordnare, sektor bibliotek 

22 jan Biblioteksbesök Majorna och Linnéstadens bibliotek, enhetschef Helena Jannert 

22 jan Biblioteksbesök Guldheden och Högsbo bibliotek, enhetschef Jenny Hjalmarsson 

23 jan Biblioteksbesök Kulturhuset Kåken, enhetschef Karin Fredriksson Franzén 

24 jan Biblioteksbesök Lundby bibliotek och Kyrkbyns bibliotek, enhetschef Anna Byvald 

27 jan Avstämning Anette Eliasson, sektorchef bibliotek  

27 jan Biblioteksbesök Hjällbo, Hammarkullen och Angereds bibliotek, enhetschef AnnMari   

Davidsson. Med på besöket var planeringsledare Helena Sprengel 

28 jan Biblioteksbesök Kärra bibliotek, enhetschef Karin Fredriksson Franzén samt 

bibliotekspersonal 

28 jan Biblioteksbesök Världslitteraturhuset, enhetschef Emma Makkonen 

29 jan Avstämning med arbetsgruppen för öppettider på biblioteken; enhetschefer Karin 

Fredriksson Franzén och Anna Byvald 

30 jan Möte på avdelningen för Geodata, stadsbyggnadskontoret, Tomas Andreasson, 

geodataingenjör. Planering inför workshop.  

30 jan Möte på Strategiska avdelningen stadsbyggnadskontoret, avdelningschef Katja Kettola 

och Johanna Carlsson, översiktsplanerare.  

																																																								
30	Personernas titlar sätts ut första gången de nämns i listan 
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3 feb Biblioteksbesök Biskopsgårdens bibliotek, Torslanda, Trulsegården samt Tuve bibliotek  

enhetschef Olivera Djudja, Deltog gjorde också planeringsledare Helena Sprengel  

7 feb Biblioteksbesök Bergsjöns bibliotek och Kortedala bibliotek, enhetschef Emma 

Makkonen samt personal på Bergsjöns bibliotek 

10 feb Biblioteksbesök Askims bibliotek, deltog i en arbetsplatsträff med personal från 

Askim, Styrsö och Donsö bibliotek samt enhetschef Susanna Månsby 

10 feb Besök biblioteksservicestation Nya Hovås med enhetschef Susanna Månsby 

11 feb Biblioteksbesök Frölunda kulturhus och bibliotek. Enhetschef Susanna Månsby samt 

del av möte även verksamhetsutvecklare Meta Hammenberg 

11feb Möte med sektorchef Anette Eliasson, Anna Petrén Kihlström avdelningschef IT, 

kulturförvaltningen, och enhetschef Digitala verktyg samt enhetschefer Malin Sandell, media 

samt Jill Danielsson Lindström, administration, kommunikation och fastigheter, sektor 

bibliotek 

17 feb Avstämning förvaltningsdirektör, Anna Rosengren 

18 feb Biblioteksbesök Backa bibliotek, bibliotekarie Anders Westman  

18 feb Besök på Älvstrandens bibliotek. 

21 feb Workshop 2 med enhetscheferna sektor bibliotek samt kulturstrategiska avdelningen, 

kulturförvaltningen 

21 feb Intervju med Annacarin Elf, enhetschef barn och unga & bokbussar, sektor bibliotek  

26 feb Möte med Splitvision Research; Nancy Aponno och Jonas Modin 

27 feb Biblioteksbesök Styrsö och Donsö bibliotek, bibliotekarie Sarah Nyström 

27 feb  Miniworkshop/ genomgång av Biblioteksutredningen med Samordningsgruppen för 

Jämlik stad  

28 feb Möte med Mikael Nerman, fastighetsansvarig och Göteborgslokaler Ulrika Evenås 

28 feb Avstämning Anette Eliasson, sektorchef bibliotek 

2 mars Planeringsdag med Kulturnämnden, redogörelse för huvuddragen i 

biblioteksutredningen 

3 mars Snabbvisit 300 m2 

9 mars Presidiemöte avstämning av utredningens förslag 

11 mars Ledningsgrupp sektor bibliotek, genomgång av biblioteksutredningens förslag och 

slutsatser 

11 mars Avstämning förvaltningsdirektör Anna Rosengren 

11 mars Biblioteksbesök 300 m2 och intervju med föreståndare Håkan Grissler 

18 mars Första version av biblioteksutredningen: sammanfattning + beslutsförslag  
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19 mars Genomgång av utredningens slutsatser och förslag med sektor biblioteks ledning  

31 mars Ny version av utredningen inför utskick till presidiet 

1 april Lokal samverkansgrupp (LSG) sektor bibliotek; genomgång biblioteksutredning 

2 april Telefonintervju enhetschef Paula Wahlbom, sektor bibliotek 

16 april Möte med Charlotte Wibeck, planeringsledare kulturförvaltningen 

16 april Avstämning Anette Eliasson, sektorchef bibliotek 

20 april Uppdaterad Biblioteksutredning skickad 

25 april Biblioteksutredning med bilagor skickad 

14 maj Slutversion biblioteksutredning 

15 maj Dragning av biblioteksutredningen för sektorchefer samhälle- kultur, 

stadsledningskontoret 

18 maj Biblioteksutredningen skickad till samtliga enhetschefer, sektor bibliotek 
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Bilaga 4 
Nuvarande öppettider på bibliotek och kulturhus samt övrig verksamhet i 
närheten 
 

I  Större bibliotek och bibliotek i kulturhus   

Stadsbiblioteket må-fred 8-20. Lö/sö 10-18   

300 m2 må-to 8-19.30, fred 8-19. Lö/sö 10-17   

Frölunda bibliotek må- to 10-19, fred 10-18 och lördag/söndag 11-16 

Angereds bibliotek må-to 10-19, fred 10-16 och lö/sö 10-16     

Världslitteraturhuset må-to 10-19, fred 10-18. Lö 11-15, söndag stängt  

Lundby bibliotek må-to 10-19, fred 10-17, lö 11-15, söndag stängt  

Kåken – kulturhus med bibliotek må- fred 10-19 lö/sö 11-16  

 

Verksamheter i kulturhusen  

Frölunda  

Frölunda kulturhus må-fred 10-20. lördag och söndag 10-17 

Frölunda badet må 10-20, ti-to 7-20, fred 7-16. Lö/sö 11-16 

Frölundabion drivs av Folkets Bio och visar i regel film tis kl 19 och onsdag kl 15 och 19. 

 

Blå stället 

Kulturhuset Blå Stället må-to 7.30-21, fred 7.30-19 och lö/sö 10-17. 

Medborgarkontoret må-to 10-12, 13-16.30 fred 10-13.30 lördag/söndag stängt.  

Bion drivs av Folkets bio med föreställning torsdagar 18.30 samt en söndag i månaden.  

 

Affärscentrum  och affärer i närheten av biblioteken  

Nordstan: må-fre 10-20 och helger 10-18 

Frölunda torg: må-fre 10-20 lö 10-18 och sö 11-18 

Angereds centrum: må-fre 10-19 lö 10-16 sö 11-15.  ICA Maxi Stormarknad alla dagar 6-22 

Backaplan: må-fre 10-19 lö 10-17. Sö 11-17 

Bergsjöns ICA- supermarket på Rymdtorget har öppet alla dagar 7-22 

Glasiären har öppet alla dagar 6-22. ICA har öppet 7-22 och Friskis & Svettis har öppet från 

6.15 vardagar och stänger kl 22 (fred-20) Lö 8.30-17.30.Sö 9-19.30 
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II Bibliotek och mindre kulturhus i tyngdpunkter 

Backa bibliotek må, ti, to 10-19, ons, fre 10-17 samt lö 10-15 

Biskopsgårdens bibliotek mån, ti, to 10-19, ons, fred 10-17 samt lördag 11-15 

Högsbo bibliotek må, ti, to 10-19 ons, fre 10-17 samt lördag 10-14 

Kortedala bibliotek må, to 11-19  tis, onsd, fre 11-16  samt lördag 11-15  

Linnéstadens bibliotek må-to 10-19 fred 10-17 samt lördag 10-14   

Majornas bibliotek må-to 10-19, fred 10-17 samt lördag 11-15   

Torslanda bibliotek må, ti, to 10-19 ons, fred 10-17 samt lö 11-15 

 

De mindre kulturhusen 

Selma Lagerlöfs Center; stadsdelshus med rum för kultur.  

Förutom biblioteket finns stadsdelsförvaltning, kulturskolan, medborgarkontor och daglig 

verksamhet. Informationen är öppen må, ons, to 8-19, tis och fre 8-16.30. 

Axelhuset Vid Axel Dahlströms torg. 

Förutom biblioteket finns fritidsgården Axel och öppna förskolan Axel (9-15 vardagar) samt 

möjlighet att hyra samlingslokaler. 

Kulturhuset Vingen, Amholts torg öppet vardagar 8-19 lö 10-15 sön 12-18 

Förutom bibliotek finns bio, teater, konsthall och café 

 

Affärer i närheten. 

Livsmedelsaffärerna har i regel öppet åtminstone till 21 tex Willys Vårväderstorget  må-fre 8-

21 lö och sö 9-21. ICA Nära Marklandsgatan må- fre 8-22 lö och sö 9-22 

ICA Stormarknad Torslanda 7-22 
 

III Bibliotek på Lokala torg och i skolor 

Askims bibliotek må, to 11-19, tis, ons, fre 11-17. Lördag/söndag stängt 

Bergsjöns bibliotek må-to 11-19, fre 11-16. Lö/ sön stängt  

Donsö bibliotek må och ons 14-16.30. Övriga dagar stängt 

Guldhedens bibliotek må, tis, to 10-19 ons, fre 10-16 samt lördag 10-15. Söndag stängt 

Hammarkullens bibliotek må, ons 10-16.30, ti, to 10-18, fre 10-16. Lö/ sön stängt 

Hjällbo bibliotek  i Hjällboskolan må 10-19, tis, ons 10-17, to, fre 10-16. Lö/ sön stängt 

Kyrkbyns bibliotek må, to 11-19, tis, ons 11-16,  fre. Lö/sön stängt 

Kärra bibliotek i Klarebergsskolan må, to 10-19, tis 10-17, ons och fre 10-16. Lö/sö stängt 

Styrsö bibliotek tis, to 11-19, fre 13-15 övriga dagar stängt. 
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Trulsegårdens bibliotek må 10-19, tis, ons 13-17, to 13-19, fre 10-15. Lö/sön stängt 

Tuve bibliotek må, to 10-19 ti, ons 10-17, fre 10-15 lö/ sön stängt 

Älvstrandens bibliotek  må, ons 10-17 , ti 10-19 to, fre 10-16, lö/ sön stängt 

Huvudman är utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen bedriver folk-

biblioteksverksamheten.  

 

Affärer i närheten,  

Livsmedelsaffärer har i regel öppet åtminstone till 21 exempelvis Coop Kyrkbytorget må- lö 

9-21 sö 10-21, ICA Supermarket Kärra centrum alla dagar 7-21 och ICA Supermarket Tuve 

torg alla dagar 7-23. 
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Stadsledningskontoret 
Köpmansgatan 20 
404 82 Göteborg 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
www.goteborg.se 

Telefon 031-365 00 00 
Telefax 031-368 01 82 

Stadsledningskontoret 

Datum 2020-03-19 
Diarienummer 1829/16 

Yttrande

Yttrande från lokalsekretariatet efter genomförd 
förstudie kring om- och tillbyggnad av 
kulturhuset Kåken 

SDN Örgryte-Härlanda beslutade 2016-11-29 att hos lokalsekretariatet 
begära en förstudie kring möjligheten att anpassa kulturhuset Kåken utifrån 
två perspektiv på tillgänglighet, dels den fysiska tillgängligheten och dels en 
allmänt förbättrad tillgänglighet till medier och lokaler utifrån kulturhusets 
uppdrag, exempelvis i form av meröppna lokaler. 

Enlig lokalsekretariatets uppdragsbeställning från 2017-01-03 har 
lokalförvaltningen genomfört en förstudie avseende om- och tillbyggnad av 
kulturhuset i enlighet med stadsdelsnämndens önskemål. Ett förstudieavtal 
upprättades mellan SDN Örgryte-Härlanda och fastighetsägaren Higab AB. 
Under arbetet med förstudien har ansvaret för biblioteksfunktionen överförts 
från SDN Örgryte-Härlanda till kulturnämnden varför lokalsekretariatets 
yttrande istället ställs dit. 

Förstudien föreslår en lösning där vissa ombyggnader av befintliga lokaler 
görs för att tillskapa nya funktioner som maskinrum för boksorteringsrobot, 
nytt sagorum, nya mötesrum för besökare, anpassning för installation av 
teleskopgradäng i stora salen mm. 

Utöver detta föreslås även en tillbyggnad på totalt 180 kvm innehållande ny 
utställningshall, loge, yta för maker space samt separat entré inklusive hiss 
till stora salen. 

Resultatet av förstudien innebär att lokalsekretariatet gör bedömningen att 
följande alternativ är bäst lämpat utifrån tids-, kostnads- och 
samordningsskäl. 

Bilaga 2



 

 

Hyresobjektet 
Hyresvärden Higab AB åtar sig att dels genomföra anpassningar av den 
befintliga lokalen för att möta verksamhetens önskemål. Utöver detta 
föreslås även en tillbyggnad för att komplettera hyresobjektet med nya och 
förbättrade funktioner.  

Hyra 
Beslut om fortsättning av projektet innebär att ett separat projekteringsavtal 
behöver tecknas med Higab AB. Den ekonomiska konsekvensen för 
kulturnämnden bedöms till ca 800 tkr. Projekteringskostnaderna ingår sedan 
som en del i projektets hyresberäkning enligt nedan under förutsättningen 
att hyresgästen inte väljer att avbryta genomförandet. 

De nödvändiga anpassningarna av befintliga lokaler medför ett tilläggsavtal 
på ca 270 tkr/år under 10 år. 

En föreslagen tillbyggnad av hyresobjektet med ca 180 kvm finansieras 
genom att bashyran justeras från nuvarande 1 614 kr/kvm till 1 750 kr/kvm 
vilket påverkar hela hyresobjektet. 

Sammanfattningsvis innebär detta att om kulturnämnden väljer gå vidare 
med båda delprojekten, ombyggnad respektive tillbyggnad, ökar lokalhyran 
med ca 820 tkr/år. Möjlighet finns även att bara genomföra någon del. 

Fakturering 
Om kulturnämnden väljer att inte genomföra projektet kommer 
lokalförvaltningen att behöva fakturera samtliga nedlagda kostnader 
avseende förstudien.  

Kulturnämnden beslut distribueras till:  
Lokalnämnden 
Lokalsekretariatet 

 

Beslutanderätt enligt: KF handling 2017 nr. 39 

Lokalsekretariatet 
 

Johan Nyström 
Planeringsledare 
E-post: johan.nystrom@stadshuset.goteborg.se 
Telefon 031-368 02 35 

mailto:johan.nystrom@stadshuset.goteborg.se


 

 

 
Jörgen Samuelsson 
Avdelningschef för lokalsekretariatet 
E-post: jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se  
Telefon: 031-368 00 34 

 
 

mailto:jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2013-06-13 

§ 24 Dnr 0943/10

Förslag till biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013-2021 

Handling  
2013 nr 107. 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 
1. Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning med deluppdrag i enlighet

med punkterna A till E under rubriken ”stadsledningskontorets övervägande” i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2. Förslag till biblioteksplan, enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande
antas.

3. Kulturnämnden får i uppdrag att vid behov föreslå kommunfullmäktige
uppdateringar och revideringar i biblioteksplanen.

4. Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsbiblioteket/kulturnämnden att samordna
framtagningen av en biblioteksplan förklaras fullgjort.

__________   

Expedieras 
Kulturnämnden 
Samtliga stadsdelsnämnder 
Vuxenutbildningsnämnden 

Vid protokollet 

Christina Hofmann 
2013-06-27 

Ordförande 
Lena Malm 

Justerare 
Dario Espiga 

Justerare 
Ann Catrine Fogelgren 
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A) Tydliggöra placeringen av befintliga bibliotek med syfte att, i samråd med 
stadsdelsnämnderna, värdera lämpligheten för att uppnå en god biblioteksstruktur i staden. I 
denna del ingår också att klargöra bokbussarnas roll och redovisa modeller för utformning av 
ändamålsenliga skolbibliotek.  

 

B) Föreslå former för beaktande av biblioteksservice som en integrerad del i samband med 
detaljplanearbete och i stadens övriga planering för utveckling och tillväxt.  

 

C) Redovisa förslag för utformning av det ”digitala biblioteket”, kostnader och dess 
finansiering och huvudmannaskap. Förslag till systemägarskap för det digitala biblioteket och 
övrigt IT-stöd för biblioteksverksamheten ska också redovisas.  

 

D) Ge förslag till framtida finansiering av och ansvar för bibliotekstjänster till 
vuxenstuderande.  

 

E) Ge förslag på hur samverkan och samspel mellan arkiv, bibliotek och museer kan utvecklas 
och förstärkas. 
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Kultur i en modern stad 

Kulturen för samman människor av olika ursprung och med olika bakgrund och 

bidrar till kunskap och förståelse. En tillgänglig kultur för alla göteborgare ökar 

förutsättningarna för delaktighet och förståelse människor emellan. Kulturen ska 

kännetecknas av frihet, mångfald och kvalitet. 

Kulturen ska berika och utmana 

Kulturen måste stå för både det traditionella och det experimentella. Det fria 

uttrycksättet bidrar till ett öppet och tolerant samhälle. Det göteborgska 

kulturarvet har alltid berikats av människor med annan kulturell bakgrund än 

den svenska. För att kunna vara en utmanade kraft måste det fria kulturlivet få 

utvecklas på egna villkor.  

Kulturupplevelser är ett mänskligt behov och bör eftersträvas att nå utanför de 

grupper som vanligtvis ta del av kulturen. Kulturen ger också människan ett 

verktyg att förstå, ifrågasätta, påverka och se på samhället ur nya perspektiv. På 

detta sätt ger kulturen livskraft och får människor att växa. 

Under flera år har en allt större andel av Kulturnämndens budget finansierat 

fasta och ålagda kostnader såsom hyror och specialdestinerade stöd. Det ger en 

allt mindre del som kan gå till kulturens utövande. Kulturnämndens kärnuppdrag 

och verksamhet ska renodlas för att bli tydligare. 

Stadens förvaltningar och bolag har att förhålla sig till Göteborgs kulturprogram. 

Till exempel ska kulturplanering vara en integrerad del av stadsutvecklingen. 

Samverkan ska aktivt sökas med andra aktörer i de fall det kan gynna 

kulturverksamhet i Göteborg. 

Tydlighet och öppenhet i kulturstödet 

Stadens kulturpolitik ska skapa goda förutsättningar för konsten och 

konstnärerna. Till detta hör att fördela kulturstöd till det fria kulturlivet såsom 

dans, teater och musik. Regelverket för kulturstöd ska vara tydligt och 

förutsägbart. Lika regler ska gälla för alla. 

Kulturstöden behöver anpassas till samtiden. Det handlar om att utveckla, att 

komplettera med nytt eller ta bort. Utgångspunkt är att minska administrativa 

kostnader för att maximera stödet till kulturen.  

Bilaga 4
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Politikens uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna 

för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning. 

Attraktiva museer och tillgängliga samlingar 

Stadens historiska samlingar utgör ett stort och betydelsefullt historiskt, 

vetenskapligt och ekonomiskt värde. Kvaliteten på våra museer ska utvecklas 

samt att samlingarna hanteras på ett respektfullt och ändamålsenligt sätt. 

Staden har en historisk skuld gentemot samlingarna då många av magasinen är i 

undermåligt skick. På sikt ska alla samlingar digitaliseras för såväl en 

intresserad publik som för studier och forskning. Planerna för ett varvs- och 

industrihistoriskt center är ett led i detta.  

Museerna står inför stora utmaningar gällande såväl investeringar i form av om-, 

till- och nybyggnation som utveckling av verksamhet och utställningar. 

En översyn av Kulturnämndens entréavgifter ska genomföras. Översynen ska 

även innehålla en utvärdering av nuvarande avgifter. 

Röhsska museet ska efter återöppnandet vara ett flaggskepp inom design och 

konsthantverk. 

Biblioteken – en ingång till kulturen 

Biblioteken ska vara en tillgång för de som vill läsa, lära, låna och inspireras till 

vidare läsning och studier. Stadens bibliotek ska finnas där göteborgarna rör sig 

och vara öppna när besökarna har tid att besöka dem, därför behöver 

tillgängligheten öka. Ett exempel på det kan vara obemannade bibliotek utöver 

ordinarie öppettider. Biblioteken ska vara till för alla och bygga på att det 

gemensamma rummet respekteras. 

Biblioteken är viktiga, inte bara i sig själva utan också som en port till kulturens 

andra uttrycksformer. Biblioteken är även viktiga som mötesplatser för bland 

annat studier och inspiration. För att stärka bibliotekens ställning, samla 

kompetensen samt ta ett helhetsgrepp över bibliotekens lokaliseringar samlas 

ansvaret för stadsdelsbiblioteken hos Kulturnämnden, en förändring som är 

beslutad i fullmäktige och som genomförs under 2019. Förändringen ger 

möjlighet att fortsätta att utveckla filialer, som exempelvis 300 m2 samt anpassa 

lokaliseringar, utbud och öppettider.  
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Kultur för barn och unga 

Barnens roll i kulturlivet ska stärkas genom det pågående arbetet med en 

barnkulturplan som kopplas till stadens kulturplan. Barn och ungdomar ska 

tidigt komma i kontakt med kultur i förskolan och skolan och inte enbart lära sig 

att konsumera kultur utan även ges möjlighet att själva skapa. 

Kulturskolan, Skapande skola samt nätverken KULF och KULIS är några 

viktiga beståndsdelar i detta arbete och det är viktigt att en likvärdighet finns i 

staden. Kulturnämnden ges ett samordningsansvar för att informera och 

underlätta för skolor i det arbetet. Kön till kulturskolan ska byggas bort. 

Med den nya grundskolenämnden blir det än mer angeläget att se över 

kulturskolans lokaliseringar, organisatoriska hemvist och utbud. Inriktningen 

bör vara en organisation som medför att fler anordnare av kulturverksamhet kan 

inkluderas i kulturskolan. Detta för att fler elever ska kunna finna en plats 

utifrån sina egna intressen och förutsättningar.  

Kulturnämnden ska fortsätta arbeta aktivt för att unga ska ta del av de befintliga 

kulturinstitutionernas verksamheter, såsom Konstmuseet och Stadsbiblioteket 

med flera. Frilagret är också en del av detta. 

Förbättrade villkor för kulturens entreprenörer och utövare 

Ett levande kulturliv i en modern stad är en viktig del av stadens kreativa näring 

samt bidrar till dess attraktionskraft på människor och företag.  

Staden ska ha ett öppet och gynnsamt förhållningssätt gentemot de entreprenörer 

inom kulturområdet som önskar bidra till stadens spirande kulturliv. 

Staden ska inte konkurrera med entreprenörer inom kulturområdet men bör bidra 

till det breda utövandet och med det ge bra förutsättningar även för framtidens 

spets. 

Göteborg har alla möjligheter att bli ett nav för filmindustrin i Sverige. Det 

kräver dock en öppenhet gentemot filmskapare och en medveten strategi från 

stadens sida när det gäller filmpolitik och förhållningssätt gentemot filmkonst 

och filmindustri. Den utvärdering som skett kring stadens samlade insatser inom 

området bör ligga till grund för framtida utveckling. 
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Många kulturaktörer saknar i dag tillgång till en egen scen att verka på. De har 

ofta problem med höga lokalkostnader alternativt inga lokaler alls att varken 

repetera eller uppträda på.  

Stora teaterns nuvarande form som gästspelsscen för kommersiella aktörer 

överensstämmer inte med det ursprungliga uppdraget. Kulturnämndens 

hyresavtal ska sägas upp och det nuvarande stödet som går till verksamheten bör 

överföras till det fria kulturlivet. Huvudmannaskapet för teatern ska ses över.  

En fristad för det fria ordet 

I stora delar av världen förföljs eller hotas författare, journalister och andra 

konstnärer när de använder sig av det fria och ocensurerade ordet i kampen för 

demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Göteborg har en lång 

historia av att ta emot fristadsförfattare och fristadsprogrammet ska värnas. Det 

fria ordet och kulturlivet ska fortsätta att försvaras.  

Uppdrag 

▪ Kulturnämnden ges i uppdrag att se över hur stadens samlingar kan 
göras mer tillgängliga för allmänheten.

▪ Kulturnämnden ges i uppdrag att se över och utvärdera entréavgifter.

▪ Kulturnämnden ges i uppdrag att se över lokalisering, öppettider och 
utbud på stadens bibliotek.

▪ Kulturnämnden ges i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Stora 
Teatern.

▪ Göteborgs Stadshus AB i samverkan med Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att utreda det framtida huvudmannaskapet för Stora Teatern.
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Kulturnämnden

Övergripande ansvar
Nämnden har ett övergripande ansvar för att driva och samordna stadens 
kulturstrategiska arbete och fullgöra de uppgifter som enligt lag åläggs kom-
munen. Nämnden har även ansvar för Göteborgs kommunala museiverksamhet 
och för stora delar av den gemensamma biblioteksverksamheten. Nämnden ska 
också aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen, och har en konsultativ roll 
gällande inriktningen av kulturverksamheten i Göteborg.

Reglemente
Nämnden ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och 
främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Nämnden 
ska bedriva och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte 
åligger annan nämnd. Därtill ska nämnden bidra till utvecklingen av kulturvär-
den i stadsutvecklingen.   

Kommunfullmäktiges mål för nämnden
� Göteborgs stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner

och det fria kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet
och bredd.

� Göteborgs stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte
minst de grupper som sällan tar del av stadens kulturliv.

� Göteborgs stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i
stadsutvecklingen.

Kommunfullmäktiges inriktning nämnden
Kulturen för samman människor av olika bakgrund och bidrar till kunskap och 
förståelse. En tillgänglig kultur för alla göteborgare ökar förutsättningarna för 
delaktighet och förståelse, människor emellan. Kulturen ska kännetecknas av 
frihet, mångfald och kvalitet. Kulturupplevelser är ett mänskligt behov och 
nämndens fokus ska vara att nå utanför de grupper som vanligtvis tar del av 
kulturen.

Kulturen ska stå för både det traditionella och det experimentella. Det fria 
uttrycksättet bidrar till ett öppet och tolerant samhälle. Det göteborgska kul-
turarvet har alltid berikats av människor med annan kulturell bakgrund än den 
svenska.

Under flera år har en allt större andel av nämndens budget finansierat fasta 
och ålagda kostnader såsom hyror och specialdestinerade stöd. Det ger en 

allt mindre del som kan gå till kulturens utövande. Kulturnämnden ska ha 
en ekonomi i balans och pengarna ska i största möjliga mån omsättas till 
kulturell verksamhet. I linje med ambitionen att pengarna ska nå kulturen ska 
kulturnämnden säkerställa att nämndens kärnverksamhet, såsom biblioteksverk-
samheten, stadens kulturinstitutioner samt kulturstödet till det fria kulturlivet 
står i fokus. Uppsatta uppdrag ska på ett tydligt sätt följas upp och genomsyra 
verksamheten.

Tydlighet och öppenhet i kulturstödet 
Stadens kulturpolitik ska skapa goda förutsättningar för konsten och konstnärer-
na. Till detta hör att fördela kulturstöd till det fria kulturlivet såsom dans, teater 
och musik. Stödformerna, som uppdaterades under 2019, ska utvärderas för att 
säkerställa att lika regler gäller för alla.

Politikens uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna 
för det konstnärliga skapandet och för den enskildes upplevelser. 

Det fria kulturlivet har en viktig plats i vår stad. Fria teatergrupper, danskom-
panier, musikgrupper och andra, svarar för kulturens bredd och är en förut-
sättning för förnyelse. För att kunna vara en utmanande kraft måste dessa få 
utvecklas på egna villkor och inte alltid vara en direkt eller indirekt del av den 
kommunala verksamheten.

Attraktiva museer och tillgängliga samlingar 
Stadens samlingar utgör ett stort och betydelsefullt historiskt, vetenskapligt och 
ekonomiskt värde. Samlingarna ska hanteras på ett respektfullt och ändamålsen-
ligt sätt, och i så stor utsträckning som möjligt visas för allmänheten.

Staden har en historisk skuld gentemot samlingarna då många av magasinen 
är i undermåligt skick, och därför pågår planering av nya magasin. På sikt ska 
alla samlingar digitaliseras för såväl en intresserad publik som för studier och 
forskning. 

Stadens museum är attraktiva besöksmål med utställningar av hög klass. 
Röhsska museet är ett av Sveriges främsta museum inom design och konsthantverk. 

Museerna står inför stora utmaningar gällande miljön både för personal och 
samlingar. Kulturnämnden behöver därför fästa vikt vid att realisera de förstu-
dier avseende om-, till- och nybyggnader samt omlokaliseringar som nämnden 
har fått i uppdrag att arbeta med. 

Bilaga 5
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Biblioteken – en ingång till kulturen 
Biblioteken ska vara en tillgång för de som vill läsa, lära, låna och inspireras 
till vidare läsning och studier. Stadens bibliotek ska finnas där göteborgarna rör 
sig samt vara tillgängliga när besökare har tid att besöka dem. Därför planeras 
fler meröppna bibliotek för att utöka möjligheten till besök även under tider när 
personal inte är på plats. Biblioteken ska vara i takt med tiden, i detta spelar 
digitaliseringen en viktig roll. Biblioteken ska vara till för alla och bygga på att 
det gemensamma rummet respekteras.

Sedan 2019, då ansvaret för stadsdelsbiblioteken har samlats hos nämnden, har 
bättre förutsättningar att se över lokaliseringar, utbud och öppettider givits.

Kultur för barn och unga 
Barnens roll i kulturlivet ska stärkas. Barn och ungdomar ska tidigt komma i 
kontakt med kultur i förskolan och skolan, och inte enbart lära sig att konsume-
ra kultur utan även ges möjlighet att själva skapa. Kulturskolan, Skapande skola 
samt nätverken KULF och KULIS är några viktiga beståndsdelar i detta arbete. 

I dag är tillgången till kultur för barn och unga i staden inte likvärdig. Förutsätt-
ningarna ser mycket olika ut i de olika stadsdelarna. Det är därför positivt att en 
översyn har gjorts. Samtidigt måste arbetet med barnkulturplanen fortsätta för 
att skapa en mer likvärdig tillgång till kultur.

Kulturnämnden ska fortsätta arbeta aktivt för att unga ska ta del av de befintliga 
kulturinstitutionernas verksamheter, bland annat Konstmuseet, Stadsbiblioteket 
och Frilagret.

Kultur för äldre  
Kulturförvaltningen har, bland annat genom speldags, möjlighet att erbjuda 
populära och kvalitativa kulturupplevelser för våra äldre på äldreboenden och 
knutpunkter. Men tillgången till kulturupplevelser varierar stort i stadsdelarna. 
Därför måste större fokus läggas på att skapa en mer likvärdig tillgång till 
kultur bland äldre.

Kultursommarjobben bidrar till att erbjuda ett spännande och varierat kulturutbud 
för turister och göteborgare samtidigt som unga får möjlighet att arbeta med 
konst och kultur på professionella villkor. För att öka äldres tillgång till kultur 
ska Kulturnämnden, i samarbete med Nämnden för arbetsmarknad och vuxen-
utbildning, utreda hur kultursommarjobben kan utvecklas till att även vända sig 
till äldreboenden samt knutpunkter för äldre.

Förbättrade villkor för kulturens entreprenörer och utövare
Ett levande kulturliv i en modern stad är en viktig del av stadens kreativa näring 
och bidrar till dess attraktionskraft för såväl människor som företag. Samtidigt 

möjliggör en växande stad ett kulturliv med plats för såväl det högkvalitativa 
som det breda och det smala. Kultur och tillväxt går hand i hand.  

Staden ska ha ett öppet och gynnsamt förhållningssätt gentemot de entreprenörer 
inom kulturområdet som önskar bidra till stadens spirande kulturliv. 

Staden ska inte konkurrera med entreprenörer inom kulturområdet, men bör 
bidra till det breda utövandet och med det ge bra förutsättningar även för framtidens 
spets. 

Göteborg har alla möjligheter att bli ett nav för filmindustrin i Sverige. Det 
kräver dock en öppenhet gentemot filmskapare och en medveten strategi från 
stadens sida när det gäller filmpolitik och förhållningssätt gentemot filmkonst 
och filmindustri. 

Stora teatern hyrdes in för att ersätta Pusterviksteaterns scen som tidigare var 
till för att erbjuda fria grupper inom scenkonst möjlighet till en lokal för repe-
tition och uppträdanden. Upplägget blev ej som avsetts. Nämnden fick därför 
i uppdrag av kommunfullmäktige att säga upp hyresavtalet för Stora Teatern. 
Med anledning av uppdraget har kulturnämnden beslutat att ge kulturförvalt-
ningen i uppdrag att genomföra en oberoende utvärdering av verksamheten från 
hösten 2013 fram till i dag.

Göteborg – en del av Västra Götalandsregionen  
En del av ansvaret för de kultursatsningar som sker i Göteborg ligger hos andra 
huvudmän såsom staten och regionen. Därför måste Göteborg vara en aktiv röst 
i kultursamverkansmodellen samt vara öppen för samverkan i de fall det kan 
gynna kulturverksamheter i Göteborg. 

Det pågår en dialog mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 
om den fortsatta hanteringen av de samfinansierade kulturinstitutionerna i 
Göteborg. Det är viktigt att processen fortsätter. Kommunstyrelsen har därför 
fått i uppdrag att, i samverkan med nämnden, återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag om hur samverkan, finansiering och ansvarsfördelning mellan 
Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen gällande de samfinansierade 
kulturinstitutionerna kan utvecklas.

En fristad för det fria ordet  
I stora delar av världen förföljs eller hotas författare, journalister och andra 
konstnärer när de använder sig av det fria och ocensurerade ordet i kampen för 
demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. 1996 blev Göteborg den 
första fristaden i Sverige och har sedan dess tagit emot konstnärer från åtta 
länder. Det fria ordet och kulturlivet ska fortsätta att försvaras, och fristadspro-
grammet ska därför värnas.  
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Konsten i det offentliga rummet  
Kulturnämnden ska vara en aktiv part i utformandet av de stadsdelar som nu 
byggs och omformas runt om i staden. Detta för att säkerställa att konstnärliga 
och kulturella värden utvecklas och tas tillvara i stadsrummet.  

Regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning 
börjar ge resultat. Regeln måste dock följas upp och utvärderas för att säkerställa 
att den tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.    

Utsmyckningen av det offentliga rummet är en signal om att konsten får och bör 
ta plats i staden. De medel, främst genom Charles Felix Lindbergs donations-
fond, som används för att köpa in konstverk till offentliga platser, ska aktivt 
förvaltas.

Uppdrag från kommunfullmäktige
Kulturnämnden får i uppdrag att utvärdera stödformerna för att säkerställa att 
lika regler gäller för alla.

Kulturnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med nya magasin för 
Göteborgs Stads samlingar.

Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag kring att, under en 
eller ett begränsat antal dagar per år, införa öppen entré till fasta utställningar på 
Göteborgs Stads museer.

Kulturnämnden får i uppdrag att utreda lämpliga placeringar av bibliotek samt 
hur bokbussarna används på bästa sätt vid framtida stadsutveckling.

Kulturnämnden får i uppdrag att, utifrån omorganisationen av biblioteksverk-
samheten, se över bibliotekens öppettider och utbud.

Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa barns tillgång till kultur genom 
barnkulturplanen.

Kulturnämnden får i uppdrag att, i samarbete med Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning, utreda hur kultursommarjobben kan utvecklas till att även 
vända sig till äldreboenden samt knutpunkter för äldre.

Kulturnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera att regeln om att en 
procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett 
ändamålsenligt sätt.



90 91

Kulturnämnden

Övergripande ansvar
Nämnden har ett övergripande ansvar för att driva och samordna stadens 
kulturstrategiska arbete och fullgöra de uppgifter som enligt lag åläggs kom-
munen. Nämnden har även ansvar för Göteborgs kommunala museiverksamhet 
och för stora delar av den gemensamma biblioteksverksamheten. Nämnden ska 
också aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen, och har en konsultativ roll 
gällande inriktningen av kulturverksamheten i Göteborg.

Reglemente
Nämnden ska driva och samordna stadens kulturstrategiska arbete, stödja och 
främja konsten i dess olika former och konstnärernas villkor i staden. Nämnden 
ska bedriva och utveckla publika kulturinstitutioner och mötesplatser som inte 
åligger annan nämnd. Därtill ska nämnden bidra till utvecklingen av kulturvär-
den i stadsutvecklingen.   

Kommunfullmäktiges mål för nämnden
� Göteborgs stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner

och det fria kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet
och bredd.

� Göteborgs stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte
minst de grupper som sällan tar del av stadens kulturliv.

� Göteborgs stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i
stadsutvecklingen.

Kommunfullmäktiges inriktning nämnden
Kulturen för samman människor av olika bakgrund och bidrar till kunskap och 
förståelse. En tillgänglig kultur för alla göteborgare ökar förutsättningarna för 
delaktighet och förståelse, människor emellan. Kulturen ska kännetecknas av 
frihet, mångfald och kvalitet. Kulturupplevelser är ett mänskligt behov och 
nämndens fokus ska vara att nå utanför de grupper som vanligtvis tar del av 
kulturen.

Kulturen ska stå för både det traditionella och det experimentella. Det fria 
uttrycksättet bidrar till ett öppet och tolerant samhälle. Det göteborgska kul-
turarvet har alltid berikats av människor med annan kulturell bakgrund än den 
svenska.

Under flera år har en allt större andel av nämndens budget finansierat fasta 
och ålagda kostnader såsom hyror och specialdestinerade stöd. Det ger en 

allt mindre del som kan gå till kulturens utövande. Kulturnämnden ska ha 
en ekonomi i balans och pengarna ska i största möjliga mån omsättas till 
kulturell verksamhet. I linje med ambitionen att pengarna ska nå kulturen ska 
kulturnämnden säkerställa att nämndens kärnverksamhet, såsom biblioteksverk-
samheten, stadens kulturinstitutioner samt kulturstödet till det fria kulturlivet 
står i fokus. Uppsatta uppdrag ska på ett tydligt sätt följas upp och genomsyra 
verksamheten.

Tydlighet och öppenhet i kulturstödet 
Stadens kulturpolitik ska skapa goda förutsättningar för konsten och konstnärer-
na. Till detta hör att fördela kulturstöd till det fria kulturlivet såsom dans, teater 
och musik. Stödformerna, som uppdaterades under 2019, ska utvärderas för att 
säkerställa att lika regler gäller för alla.

Politikens uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna 
för det konstnärliga skapandet och för den enskildes upplevelser. 

Det fria kulturlivet har en viktig plats i vår stad. Fria teatergrupper, danskom-
panier, musikgrupper och andra, svarar för kulturens bredd och är en förut-
sättning för förnyelse. För att kunna vara en utmanande kraft måste dessa få 
utvecklas på egna villkor och inte alltid vara en direkt eller indirekt del av den 
kommunala verksamheten.

Attraktiva museer och tillgängliga samlingar 
Stadens samlingar utgör ett stort och betydelsefullt historiskt, vetenskapligt och 
ekonomiskt värde. Samlingarna ska hanteras på ett respektfullt och ändamålsen-
ligt sätt, och i så stor utsträckning som möjligt visas för allmänheten.

Staden har en historisk skuld gentemot samlingarna då många av magasinen 
är i undermåligt skick, och därför pågår planering av nya magasin. På sikt ska 
alla samlingar digitaliseras för såväl en intresserad publik som för studier och 
forskning. 

Stadens museum är attraktiva besöksmål med utställningar av hög klass. 
Röhsska museet är ett av Sveriges främsta museum inom design och konsthantverk. 

Museerna står inför stora utmaningar gällande miljön både för personal och 
samlingar. Kulturnämnden behöver därför fästa vikt vid att realisera de förstu-
dier avseende om-, till- och nybyggnader samt omlokaliseringar som nämnden 
har fått i uppdrag att arbeta med. 

Bilaga 6



92 93

Biblioteken – en ingång till kulturen 
Biblioteken ska vara en tillgång för de som vill läsa, lära, låna och inspireras 
till vidare läsning och studier. Stadens bibliotek ska finnas där göteborgarna rör 
sig samt vara tillgängliga när besökare har tid att besöka dem. Därför planeras 
fler meröppna bibliotek för att utöka möjligheten till besök även under tider när 
personal inte är på plats. Biblioteken ska vara i takt med tiden, i detta spelar 
digitaliseringen en viktig roll. Biblioteken ska vara till för alla och bygga på att 
det gemensamma rummet respekteras.

Sedan 2019, då ansvaret för stadsdelsbiblioteken har samlats hos nämnden, har 
bättre förutsättningar att se över lokaliseringar, utbud och öppettider givits.

Kultur för barn och unga 
Barnens roll i kulturlivet ska stärkas. Barn och ungdomar ska tidigt komma i 
kontakt med kultur i förskolan och skolan, och inte enbart lära sig att konsume-
ra kultur utan även ges möjlighet att själva skapa. Kulturskolan, Skapande skola 
samt nätverken KULF och KULIS är några viktiga beståndsdelar i detta arbete. 

I dag är tillgången till kultur för barn och unga i staden inte likvärdig. Förutsätt-
ningarna ser mycket olika ut i de olika stadsdelarna. Det är därför positivt att en 
översyn har gjorts. Samtidigt måste arbetet med barnkulturplanen fortsätta för 
att skapa en mer likvärdig tillgång till kultur.

Kulturnämnden ska fortsätta arbeta aktivt för att unga ska ta del av de befintliga 
kulturinstitutionernas verksamheter, bland annat Konstmuseet, Stadsbiblioteket 
och Frilagret.

Kultur för äldre  
Kulturförvaltningen har, bland annat genom speldags, möjlighet att erbjuda 
populära och kvalitativa kulturupplevelser för våra äldre på äldreboenden och 
knutpunkter. Men tillgången till kulturupplevelser varierar stort i stadsdelarna. 
Därför måste större fokus läggas på att skapa en mer likvärdig tillgång till 
kultur bland äldre.

Kultursommarjobben bidrar till att erbjuda ett spännande och varierat kulturutbud 
för turister och göteborgare samtidigt som unga får möjlighet att arbeta med 
konst och kultur på professionella villkor. För att öka äldres tillgång till kultur 
ska Kulturnämnden, i samarbete med Nämnden för arbetsmarknad och vuxen-
utbildning, utreda hur kultursommarjobben kan utvecklas till att även vända sig 
till äldreboenden samt knutpunkter för äldre.

Förbättrade villkor för kulturens entreprenörer och utövare
Ett levande kulturliv i en modern stad är en viktig del av stadens kreativa näring 
och bidrar till dess attraktionskraft för såväl människor som företag. Samtidigt 

möjliggör en växande stad ett kulturliv med plats för såväl det högkvalitativa 
som det breda och det smala. Kultur och tillväxt går hand i hand.  

Staden ska ha ett öppet och gynnsamt förhållningssätt gentemot de entreprenörer 
inom kulturområdet som önskar bidra till stadens spirande kulturliv. 

Staden ska inte konkurrera med entreprenörer inom kulturområdet, men bör 
bidra till det breda utövandet och med det ge bra förutsättningar även för framtidens 
spets. 

Göteborg har alla möjligheter att bli ett nav för filmindustrin i Sverige. Det 
kräver dock en öppenhet gentemot filmskapare och en medveten strategi från 
stadens sida när det gäller filmpolitik och förhållningssätt gentemot filmkonst 
och filmindustri. 

Stora teatern hyrdes in för att ersätta Pusterviksteaterns scen som tidigare var 
till för att erbjuda fria grupper inom scenkonst möjlighet till en lokal för repe-
tition och uppträdanden. Upplägget blev ej som avsetts. Nämnden fick därför 
i uppdrag av kommunfullmäktige att säga upp hyresavtalet för Stora Teatern. 
Med anledning av uppdraget har kulturnämnden beslutat att ge kulturförvalt-
ningen i uppdrag att genomföra en oberoende utvärdering av verksamheten från 
hösten 2013 fram till i dag.

Göteborg – en del av Västra Götalandsregionen  
En del av ansvaret för de kultursatsningar som sker i Göteborg ligger hos andra 
huvudmän såsom staten och regionen. Därför måste Göteborg vara en aktiv röst 
i kultursamverkansmodellen samt vara öppen för samverkan i de fall det kan 
gynna kulturverksamheter i Göteborg. 

Det pågår en dialog mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen 
om den fortsatta hanteringen av de samfinansierade kulturinstitutionerna i 
Göteborg. Det är viktigt att processen fortsätter. Kommunstyrelsen har därför 
fått i uppdrag att, i samverkan med nämnden, återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag om hur samverkan, finansiering och ansvarsfördelning mellan 
Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen gällande de samfinansierade 
kulturinstitutionerna kan utvecklas.

En fristad för det fria ordet  
I stora delar av världen förföljs eller hotas författare, journalister och andra 
konstnärer när de använder sig av det fria och ocensurerade ordet i kampen för 
demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. 1996 blev Göteborg den 
första fristaden i Sverige och har sedan dess tagit emot konstnärer från åtta 
länder. Det fria ordet och kulturlivet ska fortsätta att försvaras, och fristadspro-
grammet ska därför värnas.  
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Konsten i det offentliga rummet  
Kulturnämnden ska vara en aktiv part i utformandet av de stadsdelar som nu 
byggs och omformas runt om i staden. Detta för att säkerställa att konstnärliga 
och kulturella värden utvecklas och tas tillvara i stadsrummet.  

Regeln om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning 
börjar ge resultat. Regeln måste dock följas upp och utvärderas för att säkerställa 
att den tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.    

Utsmyckningen av det offentliga rummet är en signal om att konsten får och bör 
ta plats i staden. De medel, främst genom Charles Felix Lindbergs donations-
fond, som används för att köpa in konstverk till offentliga platser, ska aktivt 
förvaltas.

Uppdrag från kommunfullmäktige
Kulturnämnden får i uppdrag att utvärdera stödformerna för att säkerställa att 
lika regler gäller för alla.

Kulturnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med nya magasin för 
Göteborgs Stads samlingar.

Kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med förslag kring att, under en 
eller ett begränsat antal dagar per år, införa öppen entré till fasta utställningar på 
Göteborgs Stads museer.

Kulturnämnden får i uppdrag att utreda lämpliga placeringar av bibliotek samt 
hur bokbussarna används på bästa sätt vid framtida stadsutveckling.

Kulturnämnden får i uppdrag att, utifrån omorganisationen av biblioteksverk-
samheten, se över bibliotekens öppettider och utbud.

Kulturnämnden får i uppdrag att säkerställa barns tillgång till kultur genom 
barnkulturplanen.

Kulturnämnden får i uppdrag att, i samarbete med Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning, utreda hur kultursommarjobben kan utvecklas till att även 
vända sig till äldreboenden samt knutpunkter för äldre.

Kulturnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera att regeln om att en 
procent av byggkostnaderna ska avsättas för utsmyckning tillämpas på ett 
ändamålsenligt sätt.



Göteborgs Stad Kultur, protokollsutdrag 1 (3) 

Yrkande från V, MP, Fi och S angående 
meröppna bibliotek 
§ 80, 0370/19

Beslut 
I kulturnämnden 

Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för och konsekvenser 
av meröppet på samtliga bibliotek som ligger under kulturnämndens ansvar efter 
folkbibliotekens införlivande i nämnden 1 april 2019. 

Tidigare behandling 
Kulturnämnden 2019-03-25 § 60. 

Handling 
Yrkande från (V), (MP), (Fi) och (S) 2019-03-25 (bordlagt 2019-03-25 § 60).  

Reviderat yrkande från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) 2019-04-23. Bilaga 3 till protokollet. 

Yrkande från (L), (M) och (KD) 2019-04-23. Bilaga 4 till protokollet.  

Yrkanden 
Under överläggningarna i ärendet läggs följande förslag: 

Lars-Olof Karlsson (MP) yrkar för (V), (MP), (Fi), (S) och (D) bifall till yrkandet från 
(V), (MP), (Fi), (S) och (D).    

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar för (L), (M) och (KD) bifall till yrkande från 
(L), (M) och (KD).   

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandena under proposition och finner att 
nämnden beslutat att bifalla yrkandet från (L), (M) och (KD).   

Omröstning begärs. 

Propositionsordning 
Föreslagen propositionsordning ”Ja till bifall för yrkande från (L), (M) och (KD) och Nej 
till bifall för yrkande från (V), (MP), (Fi), (S) och (D)” godkänns. 

Omröstning 
Anna Ekborg (KD), Carina Ridenius (M), förste vice ordförande Kristina Tharing (M) 
och ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) röstar Ja. 

Kultur 

Utdrag ur Protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 
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Göteborgs Stad Kultur, protokollsutdrag 2 (3) 
   
   

Mariya Voyvodova (S), Irène Sjöberg Lundin (D), Lars-Olof Karlsson (MP), Admir 
Ramadanovic (S), Maja Bentzer (V) och andre vice ordförande Grith Fjeldmose (V) 
röstar Nej.  

Med röstsiffrorna 6 Nej mot 4 Ja har kulturnämnden beslutat att bifalla yrkandet från (V), 
(MP), (Fi), (S) och (D).  

Protokollsanteckningar 
Jörgen Fogelklou (S) avstår från att delta i beslutet.  

Förvaltningsdirektör Anna Rosengren gör följande protokollsanteckning:  

Eftersom biblioteksplanen för Göteborgs stad 2013-2021 anger ambitionen att öka 
tillgängligheten till stadens folkbibliotek har stadsdelarna på olika sätt agerat för att skapa 
en högre tillgänglighet. Eftersom det är svårt att öka tillgängligheten utan att mer medel 
och utan mer personal, beslöt stadsdelarna att gemensamt upphandla 10 licenser för 
meröppna bibliotek. 

Då meröppna bibliotek förutsätter anpassning av lokaler (ombyggnad av entréer, dörrar, 
lokaler, säkerhet, försäkringar m.m.) har endast tre stadsdelar kunnat öppna: Askim-
Frölunda-Högsbo Hovås biblioteksservice och Askims bibliotek, samt Lundby, 
Kyrkbytorget. Göteborgs Stads försäkringsbolag Göta Lejon har bedömt att de ej kan 
försäkra verksamheterna, men har efter diskussion gått med på att försäkra två av 
biblioteken året ut. I efterhand har det således visat sig att stadsdelarna inte tillräckligt 
undersökt varken möjligheter eller konsekvenser.  

För att komma vidare i frågan kring meröppet behöver en mer gedigen och sammanhållen 
utredning göras avseende anpassning av lokaler (ombyggnad av entréer, dörrar, lokaler, 
säkerhet, försäkringar mm). Förvaltningen bedömer att de resurser som krävs för 
utredning inte kan avsättas under hösten då förvaltningen befinner sig i ett 
omställningsarbete och behöver prioritera budget 2020 samt inleda arbetet med 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utifrån revisionens rekommendation. 
Förvaltningen bedömer att utredningsarbetet kan genomföras under 2020. 

 

 

 

Dag för justering 
2019-04-29 
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Göteborgs Stad Kultur, protokollsutdrag 3 (3) 
   
   

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Stina Borrman 

 

 

Ordförande 
Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 
Grith Fjeldmose 

 



Göteborgs Stad Kultur, protokollsutdrag 1 (1) 

Yrkande från (MP), (V) och (Fi) angående 
tidsättning av uppdraget att se över 
resursfördelning för biblioteken 
§ 227,

Beslut 
I kulturnämnden 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma senast till nämndens fördjupningstillfälle 
under våren 2020 med en tidsättning av uppdraget att göra en översyn av hur resurser till 
biblioteken ska fördelas. 

Handling 
Yrkande från (MP) och (V) 2019-11-21 enligt bilaga 4 till protokollet. 

Yrkanden 
Under överläggningarna i ärendet yrkar Lars-Olof Karlsson (MP) och Mariya Voyvodova 
(S) bifall till yrkandet från (MP) och (V).

Ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandet från (MP) och (V) under 
proposition och finner att kulturnämnden bifallit detsamma.   

Dag för justering 
2019-11-28 

Vid protokollet 

Kultur 

Utdrag ur Protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-11-25 

Sekreterare 
Stina Borrman 

Ordförande 
Ann Catrine Fogelgren 

Justerande 
Grith Fjeldmose 
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Bilaga 9 

 

 



 


	11 Biblioteksutredning
	Biblioteksutredning gällande folkbiblioteken i Göteborg våren 2020
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Samverkan
	Bilagor
	Expedieras till
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Bakgrund till ärendet
	Biblioteksutredningens uppdrag
	Koppling till andra styrande dokument

	Förvaltningens beredning av ärendet
	Sammanfattning av utredningen Framtidens bibliotek i Göteborg
	 Biblioteken – en ingång till kulturen. Biblioteken ska vara en tillgång för de som vill läsa, lära, låna och inspireras till vidare läsning och studier.
	 Stadens bibliotek ska finnas där göteborgarna rör sig, samt vara tillgängliga när besökare har tid att besöka dem. Därför planeras fler mer-öppna bibliotek för att utöka möjligheten till besök även under tider när personal inte är på plats.
	 Biblioteken ska vara i takt med tiden, i detta spelar digitaliseringen en viktig roll
	 Biblioteken ska vara till för alla och bygga på att det gemensamma rummet respekteras.
	Förslag i utredningen

	Förvaltningens bedömning av utredningens slutsatser och förslag
	Kommande revidering av Göteborgs Stads biblioteksplan
	Sammantagen bedömning

	Förslag till beslut i kulturnämnden
	Inriktning för och indelning av folkbiblioteken - Biblioteksstruktur
	Struktur för öppettider på folkbiblioteken – Ökad tillgänglighet
	Lokalbehovsplan för folkbiblioteken – Ombyggda och nya bibliotekslokaler
	Uppdrag till lokalsekretariatet – Pågående uppdrag initierade av stadsdelsnämnder gällande biblioteksverksamhet
	Uppdrag till lokalsekretariatet – Förslag till nya uppdrag
	Biblioteksservicestationer
	Bokbussar
	Slutförda uppdrag



	1 Biblioteksutredning 2020-05-25
	2 Yttrande från LS ang Kåken
	Yttrande från lokalsekretariatet efter genomförd förstudie kring om- och tillbyggnad av kulturhuset Kåken
	Hyresobjektet
	Hyra
	Fakturering
	Kulturnämnden beslut distribueras till:


	3 Protokollsutdrag KF 2013-06-13 §24
	3 Protokollsutdrag KF 2013-06-13 §24
	Utdrag ur protokoll
	§ 24 Dnr 0943/10
	Förslag till biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013-2021

	Handling
	Beslut
	Expedieras

	Vid protokollet
	Ordförande
	Justerare
	Justerare


	Uppdrag biblioteksplan

	4 Utdrag ur KF budget 2019
	5 Utdrag ur KF budget 2020
	6 Utdrag ur KF budget 2020
	7 Protokollsutdrag 2019-04-23 §80
	Yrkande från V, MP, Fi och S angående meröppna bibliotek
	§ 80, 0370/19
	Beslut
	Tidigare behandling
	Handling
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstning
	Protokollsanteckningar
	Dag för justering

	Vid protokollet

	Sekreterare
	Justerande
	Ordförande

	8 Protokollsutdrag 2019-11-25 §227
	Yrkande från (MP), (V) och (Fi) angående tidsättning av uppdraget att se över resursfördelning för biblioteken
	§ 227,
	Beslut
	Handling
	Yrkanden
	Dag för justering

	Vid protokollet

	Sekreterare
	Justerande
	Ordförande

	9 Bibliotekskartor enfärg flerfärg



