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Justerade öppettider inom konst och bibliotek 
(KOF/2020:31)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om justerade öppettider för Fittja bibliotek, Tumba 
bibliotek och Botkyrka konsthall enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag. De nya 
tiderna gäller som ordinarie öppettider från och med 2020-06-01.

Sammanfattning

För att bättre möta besökarnas önskemål och behov önskar några av verksamheterna 
inom Konst och bibliotek göra några små justeringar i ordinarie öppettider. I Tumba 
justeras öppettiderna på helgen till tider besökarna själva önskat i 
brukarundersökningen, och som personalen märker av i besökstryck och statistik. I 
Fittja synkroniseras öppettiderna mellan Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall i högre 
utsträckning, och det blir med förändringen ännu en kväll där båda verksamheterna har 
öppet, något som flera invånare lämnat önskemål om.
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Kultur- och fritidsnämnden

Justerade öppettider inom Konst och bibliotek
Diarienummer: KOF/2020:31

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om justerade öppettider för Fittja bibliotek, Tumba 
bibliotek och Botkyrka konsthall enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag. De nya 
tiderna gäller som ordinarie öppettider från och med 2020-06-01.

Sammanfattning

För att bättre möta besökarnas önskemål och behov önskar några av verksamheterna 
inom Konst och bibliotek göra några små justeringar i ordinarie öppettider. I Tumba 
justeras öppettiderna på helgen till tider besökarna själva önskat i 
brukarundersökningen, och som personalen märker av i besökstryck och statistik. I 
Fittja synkroniseras öppettiderna mellan Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall i högre 
utsträckning, och det blir med förändringen ännu en kväll där båda verksamheterna har 
öppet, något som flera invånare lämnat önskemål om.
Förvaltningen bedömer att förändringarna kommer att påverka besökarna positivt, utan 
att de ändrade öppettiderna innebär någon påverkan på antalet öppettimmar.
Ärendet

Konst och bibliotek önskar göra några små justeringar i öppettiderna, för att bättre möta 
besökarnas önskemål och behov.
På Tumba bibliotek justeras helgöppettiderna från kl.11-15 till kl. 12-16. Personalen 
märker av att trycket ökar senare på lör- och söndagen, och resultatet i 
brukarundersökningen visar också att dessa är de mest önskade tiderna för att besöka ett 
bibliotek på lördagar och söndagar.
Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall justerar på tisdagarna så att båda verksamheterna 
håller öppet kl. 12-19, istället för att som idag ha olika öppettider den dagen. Det 
innebär att Botkyrka konsthall stänger en timme tidigare på torsdagar, kl. 19 istället för 
kl. 20. Den sena timmen är besöksantalet lågt, och det blir med detta samma 
stängningstid som på biblioteket. 
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Fittja bibliotek öppnar en timme senare på onsdagar, kl. 11 istället för kl. 10. I och med 
förändringen blir det ökat kvällsöppet i både konsthall och på biblioteket, något som 
flera besökare lämnat önskemål om. Personal inom bibliotek och konsthall kan också 
bättre samverka med mer synkroniserade öppettider. 
Förvaltningen bedömer att förändringarna kommer att påverka besökarna positivt, utan 
att de ändrade öppettiderna innebär någon påverkan på antalet öppettimmar. 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.

Anja Dahlstedt                                                      Marie Johansen
Kultur- och fritidsdirektör                                Verksamhetschef Konst och bibliotek
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