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Skrivelse till kulturnämnden angående resursförstärkning till stadsdelsbiblioteken 
under stadsbibliotekets stängning 
 
I samband med stängningen av stadsbiblioteket har medarbetarna på stadsbiblioteket  
fördelats till kommunens stadsdelsbibliotek, för att förstärka bibliotekens möjligheter 
att möta en ökad besöksfrekvens och för att kunna bibehålla en god kvalité på 
verksamheten. Norra Hisingens bibliotek har i samband med stadsbibliotekets planering 
av medarbetarfördelningen redovisat sin tänkta planering med utökat öppethållande, 
förstärkning av utbudet och särskilda satsningar under de kommande två åren. 
Förutsättningen för att kunna uppnå målsättningen bygger på att biblioteken tillförs 
extra medarbetare.  
 
Stadsbiblioteket har gjort en fördelning som innebär att Norra Hisingen inte tilldelats 
några medarbetare från stadsbiblioteket. De 16 bibliotekarierna, 23 
biblioteksassistenterna och två läs- och skrivteknikerna har fördelats till övriga 
stadsdelar. 
 
I samtal som förts mellan stadsdelsförvaltningen och chefen för stadsbiblioteket har det 
framkommit att skälen för att Norra Hisingen inte fått någon tilldelning skulle vara att 
stadsdelen utgör en perifer del av staden och att den därför inte berörs av 
stadsbibliotekets stängning. Stadsdelsnämnden ställer sig frågande till 
beslutsargumentet då Backa bibliotek, som ligger med 20 minuters direktanknuten 
stombuss från stadsbiblioteket, redan idag tar emot mycket medier från stadsbiblioteket. 
Beslutet går också emot stadens intentioner om ett hela staden perspektiv. 
 
Det har också kommit till vår kännedom att kulturförvaltningen har uppfattat det som 
om stadsdelsnämnden i Norra Hisingen skulle ha förordat att ersätta den ordinarie 
stadsdelsbiblioteketspersonalen. Detta har aldrig överhuvudtaget varit en fråga i Norra 
Hisingens stadsdelsnämnd.  
 
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen vill framhålla att man anser att kulturförvaltningens 
fördelningsbeslut är felaktigt. Det bör omprövas eftersom också invånarna i Norra 
Hisingen har rätt till den kvalitetsökning som en resursförstärkning med medarbetare 
från stadsbiblioteket utgör.   
 

För stadsdelsnämnden Norra Hisingen  
Tord Karlsson (S), ordförande stadsdelsnämnden 

 


