
 KULTURFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

Handläggare Datum Diarienummer 
Hansson Johanna 2017-02-13 KTN-2017-0061 
Bengtsson Sara  
 
  

 
 
 
Kulturnämnden 
 

Införande av meröppet på biblioteket i Vattholma 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  meröppet installeras på biblioteket i Vattholma, samt  
 
att  komplettera de bemannade öppettiderna med meröppet cirka 50 timmar per vecka. 
 
 
Sammanfattning 
Meröppet innebär att personer med eget bibliotekskort via en teknisk lösning ges tillgång till 
bibliotekets lokaler, teknik och medier även på tider då biblioteket är obemannat av personal.  
Bibliotek Uppsala fick i kulturnämndens verksamhetsplan för 2016 i uppdrag att införa 
meröppet på ett eller flera bibliotek. Införandet har försenats på grund av ombyggnader av 
bibliotekslokalen i Vattholma inte kunde genomföras av fastighetsägaren under 2016. 
Meröppet innebär inte att de bemannade öppettiderna minskar, men att biblioteksanvändarna 
ges tillgång till lokaler, teknik och medier även på tider då bibliotekets personal inte finns på 
plats. Meröppet i Vattholma är del i arbetet med att göra Uppsala till en av Sveriges bästa 
landsbygdskommuner. Meröppet ökar möjligheten att ta del av litteratur och information för 
alla som bor och vistas på landsbygden. 
 
 
Ärendet 
Meröppet innebär att personer över 18 år med eget bibliotekskort via en teknisk lösning ges 
tillgång till biblioteket även på tider då biblioteket är obemannat av personal.  
Erfarenheterna av meröppet har varit positiva i andra delar av landet där det införts, med ökat 
antal biblioteksbesökare och ökade utlåningssiffror till följd. 
När biblioteket är meröppet har besökarna tillgång till bibliotekets lokaler, teknik och medier. 
De har även möjlighet att använda bibliotekets lokal för studier eller som lokal mötesplats. 
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Biblioteket i Vattholma har idag öppet 10 timmar i veckan, fördelat på tre veckodagar. 
Lokalen ligger strategiskt mitt i samhället och i anslutning till Vattholmas mataffär som har 
öppet 7 dagar i veckan, vilket gör att platsen är en naturlig samlingspunkt för boende i 
bygden. Det finns både anslutande kollektivtrafik och goda parkeringsmöjligheter i anslutning 
till biblioteket. Bibliotekslokalen är i ett plan och har god insyn, vilket gör att den även 
lokalmässigt lämpar sig väl för meröppet. Sammantaget gör dessa faktorer att biblioteket i 
Vattholma har goda förutsättningar för att bli ett meröppet bibliotek. 
 
Ekonomiska konsekvenser: 
För att införa meröppet krävs investering i form av installationer av teknik samt viss 
komplettering av inredning. Kostnaden för investering beräknas till 350 tkr och tas från 
kulturförvaltningens gemensamma investeringsmedel. Fastighetsägaren ansvarar för den 
ombyggnad av lokalerna som krävs och reglerar bibliotekets kostnader på hyran. Eftersom 
bibliotekslokalerna kommer att användas under betydligt fler timmar än tidigare, kan även 
kostnad för städning och viss ytterligare bemanning tillkomma. Den ökade driftskostnaden 
beräknas till cirka 100 tkr. Kostnadsökningen ryms inom Bibliotek Uppsala budgetram för år 
2017. 
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