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                                                                                                      effekt efter 2020 
 

2B Västers bibliotek Stängs i december 2017 
och ersätts med ett nytt bibliotek på Mobilia 
vilket kan ske 2019. Medel till nytt bibliotek 
finns på förvaltningen sedan Nöbbelöv lades ner.     -2 000          -2 000          -2 000     -2 000 
 
1. Nulägesanalys 1.2 ekonomi 
[2B) Västers bibliotek Årlig budget cirka 2 000 tkr 
[2B) Västers bibliotek Västers bibliotek är sedan 90-talet beläget i ett bostadsområde på Örnvägen och består av 
en biblioteksdel samt ett tidningsrum med mindre caféverksamhet. Öppettiderna är 28 timmar per vecka. Här 
tillkommer programverksamhet kvällstid efter stängning. Området: Inom området har en stark expansion skett de 
senaste åren genom ett stort antal bostadsrätter både nära Fjelievägen och vid Sockerbruket. En utökad 
byggnation planeras. Aktiviteter: Västers bibliotek är känt för en mycket god och intensiv programverksamhet. 
Tillsammans med verksamheten Fritid och LKF anordnas Västerdagen i maj varje år. Västers bibliotek har ingen 
lokal från och med den 1 januari 2018 men kultur- och fritidsnämnden tog beslut i decembernämnden om att 
försöka förlänga kontraktet med ett år i taget. Statistik: Besök: 2013 42968 2014 48757 (inkl. förtidsröstning) 
2015 43897 Lån: Vuxna Barn 2013 17345 16682 2014 17945 16687 2015 15445 15193 
 
1.4 personal 
[2B) Västers bibliotek Bemanning består av verksamhetsledare (40 timmar/vecka), barn- och unga bibliotekarie 
(33 timmar/vecka) samt biblioteksassistent (40 timmar/vecka). 
 
2. Sammanfattning/Behov av effektiviseringar och kvalitetsförbättringar 
[2B) Västers bibliotek Förskolebibliotek skapas på Väster, bokbussen ersätter till viss del. 2019 skapas ett nytt 
modernt bibliotek i nordvästra Lund. 
 
3. Konsekvensbeskrivning 3.2 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]: 
[2B) Västers bibliotek 
En konsekvens av förflyttning av Västers bibliotek är att främst de yngre barnen kommer att 
påverkas. Det innebär längre avstånd till ett bibliotek, många barn kommer förmodligen inte att få gå själva till 
biblioteket. Föräldrar, förskolepedagoger och lärare kommer inte längre att på enkelt och 
smidigt sätt ha tillgång till läsfrämjande verksamhet och böcker och samarbetet mellan folk- och 
skolbibliotek kommer att urholkas. Dock planeras ett antal förskolebibliotek på området där 
verksamheten i så fall når merparten av alla förskolebarn och deras föräldrar. 
 
3.2.1 Konsekvens för barn/brukare/elever 
[2B) Västers bibliotek Förskolor: Inom området finns 10 förskolor. I nuläget har ingen förskola 
förskolebibliotek. Skolor: Inom området finns Fågelskolan (F-9) inklusive Gråsparvskolan samt Palettskolan (F-
6). Det finns inget formellt samarbete med skolorna. 
 
3.2.2 Konsekvens för medarbetarna 
[2B-7B] Västers bibliotek 
Medarbetarna kan ersätta kommande vakanta tjänster – inga uppsägningar av tillsvidareanställd 
personal planeras, dock är det svårt att överblicka läget framöver när det gäller kommande vakanser. 
 
3.2.3 Konsekvens för kommunens ekonomi 
[2B) Västers bibliotek Besparing cirka 2 000 tkr 



3.2.4 Konsekvens för andra nämnder 
[2B) Västers bibliotek Ingen förutom ett utökat samarbete med förskolorna med nya förskolebibliotek vilket de 
önskat. 
 
3.2.5 Konsekvens för medborgarna 
[2B) Västers bibliotek Vuxna låntagare får vända sig till stadsbiblioteket, för att nå äldre låntagare kan en 
bokbuss till viss del ersätta. 
 
3.3 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]: 
3.3.1 Konsekvens för barn/brukare/elever 
[2B) Västers bibliotek Förskolor: Inom området finns 10 förskolor. I nuläget har ingen förskola 
förskolebibliotek. Inom området finns ett mycket gott och väletablerat samarbete mellan bibliotek och förskolor 
och en mycket livaktig verksamhet riktad till barn i förskoleåldern. Skolor: Inom området finns Fågelskolan (F-
9) inklusive Gråsparvskolan samt Palettskolan (F-6). Det finns inget formellt samarbete med skolorna. 
 
3.3.2 Konsekvens för medarbetarna 
[2B-7B] Västers bibliotek 
Medarbetarna kan ersätta kommande vakanta tjänster – inga uppsägningar av tillsvidareanställd 
personal planeras dock är det svårt att överblicka läget framöver när det gäller kommande vakanser. 
 
3.3.3 Konsekvens för kommunens ekonomi 
[2B) Västers bibliotek Besparing på 2 000 tkr 
 
3.3.4 Konsekvens för andra nämnder 
[2B) Västers bibliotek 
Förskolor: Inom området finns 10 förskolor. I nuläget har ingen förskola förskolebibliotek. Inom 
området finns ett mycket gott och väletablerat samarbete bibliotek – förskolor och en mycket livaktig 
verksamhet riktad till barn i förskoleåldern. 
 
3.3.5 Konsekvens för medborgarna 
[2B) Västers bibliotek Stadsbiblioteket och till viss del bokbussen ersätter. 
 
Investeringar som finns med sedan tidigare: 
· Bibliotek NV. Lund - tidigare investering Västers bibliotek. Nytt mindre bibliotek i externt 
inhyrd lokal. 
 
Behov av resurser i driftbudget. 
Bibliotek, NV Lund: Nytt bibliotek som ska motsvara förväntningarna för ett modernt bibliotek. Nya resurser 
krävs för kapitaltjänstkostnader, 100 tkr/år jämte övriga driftkostnader i den mån resurser för detta inte frigörs i 
ram. 
 
Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringar utanför ram 
Beskrivning Sa:                                                     Tidigare 2017 2018  2019 2020 2021 2022 
                                                                               Kapitaltjänstkostnad/år Driftskostnad /år 
Kommentar Kulturhusen i Lund, Folkparken 15 000 5 000 10 000     600 Begärs 
Utredning visar på en investeringskostnad på 62 000 t. 
 
Kulturhusen i Lund, Folkparken- genomförd utredning visar på höga investeringskostnader som i sin tur leder 
till höga driftskostnader. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att inte gå vidare med projektet, 2016-10-
20 §96, att inte genomföra ombyggnation och renovering av Folkparken i två etapper, där Teater Sagohusets 
lokalsituation prioriteras i etapp 1 och övriga möjliga verksamheter bereds plats i Folkparken etapp 2 
med anledning av den höga beräknade investeringskostnaden samt att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att inte gå vidare med processen Kulturhusen i Lund, etapp 1, Folkparken. 
 
Behov av resurser i driftbudget. De flesta tillkommande investeringsresurser kräver utökning av medel i 
driftbudget, antingen i form av kapitaltjänstresurser eller med tillägg av resurser för övriga driftkostnader. I ram 
finns endast täckning för driftskostnader för Mindre verksamhetsspecifika investeringar där medel för avskrivna 
kostnader för kapitaltjänst frigörs för täckning av tillkommande kapitaltjänstkostnader. 
Kulturhusen i Lund, Folkparken: 
Resurser för kapitaltjänstkostnader, 600 tkr/år begärs. Driftskostnad ej beräknad. 


