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Sammanfattning

Husiebibliotekets lokaler är nu förberedda för att utöka öppettiderna med meröppet, vilket
innebär obemannad öppettid med självbetjäning. De utökade öppettiderna föreslås börja gälla
preliminärt från och med den 17 januari 2022.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslaget med utökade öppettider genom
meröppet på Husiebiblioteket preliminärt från och med den 17 januari 2022
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-11-30
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-12-09
Kulturnämnden 2021-12-15
Beslutet skickas till

Stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson
Enhetschefen för områdesbiblioteken i Öster, Athanasios Patsias
Sektionchefen för Husiebiblioteket, Christoffer Frostgård

Ärendet

Meröppet innebär att biblioteksbesökare kan få tillgång till biblioteken under utökad obemannad
öppettid genom att registrera sig som meröppetanvändare. Systemet finns idag på biblioteken i
Limhamn och Västra Hamnen (Masten 2). Från och med (preliminärt) den 17 januari 2022
föreslås Husie-biblioteket utöver bemannad öppettid, att utöka med meröppettid följande dagar
och tider:

SIGNERAD

2021-11-25

Måndagar 17-20
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Tisdagar 19-20
Onsdagar 16-20
Torsdagar 19-20
Fredagar 16-20
Lördagar 10-18
Söndagar 10-18
De ordinarie bemannade öppettiderna för Husiebiblioteket är:
Måndagar 13-17
Tisdagar 10-19
Onsdagar 10-16
Torsdagar 10-19
Fredagar 10-16
Lördagar stängt
Söndagar stängt
Tiderna är framtagna dels efter användarnas önskemål, dels efter de två andra meröppna
biblioteken i Malmö, det vill säga Masten 2- och Limhamnsbiblioteken.
Det första kvartalet 2022 erbjuds inte meröppettid på morgon innan bemannad öppettid - detta
för att kunna utröna hur medieflödet och besökarflödet under kvällar och helger kommer att
påverka verksamheten. Husiebiblioteket har en relativt stor omsättning av medier och högt
besökstryck. Om det inte uppstår någon problematik i samband med meröppet, utökas tiderna
med meröppet från klockan 9 från och med andra kvartalet 2022.
När det gäller trygghet och säkerhet under meröppettid har dialog förts löpande angående
incidenterna på biblioteket Masten 2 i Västra hamnen, med syfte att förhindra att något liknande
inträffar på biblioteket i Husie. Öppettiderna är utarbetade med dessa incidenter i åtanke och
ronderande väktare är planerade under en uppstartsperiod för att säkerställa tryggheten. Lås och
larm har integrerats med meröppetsystemet och säkerheten anpassats efter verksamheten.
Tillgängligheten under meröppettid för användare har setts över grundligt och inventarier är nu
mycket bättre anpassade ur ett tillgänglighetsperspektiv. Utomhusmiljön vid entrén ses också
över för att bland annat ge bättre belysning och översikt.
Sammantaget bedöms åtgärderna vara tillräckliga för ett tryggt och säkert bibliotek.
Ansvariga

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie

