KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2012-11-22, § 5

Tid

Torsdagen den 22 november 2012, kl 15.00 – 15.35

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 29 november 2012

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Ariane Bucquet Pousette (M)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Anna-Greta Leijon (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Manne Bergström (M)
Tony Nilsson (S)

för Birgitta Holm (M)
för Salar Rashid (S)

Ersättare:
Johan Nilsson (M)
Mathias Laitila Kälvemark (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Adnan Bozkurt (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)

fr.o.m. § 7

Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén, Lena Mittal, Ingrid
Mårtensson och Johan Westin samt personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO),
Marie Egnell (TCO) och borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och biträdande
borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§5
Svar på skrivelse inlämnad på nämnd 2012-10-25 om bibliotekarier inom
Stockholms stadsbibliotek
Dnr 3.4/4585/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 november 2012.
Sammanfattning
Mats Berglund (MP) och Marja Sandin Wester (MP) begär i en skrivelse till
kulturnämnden ”en utredning av utbildningsnivån inom Stockholms stadsbibliotek
med särskilt fokus på skolbiblioteken.” Utbildningsnämnden ansvarar för de
kommunala skolbiblioteken och frågor kring dessa hänvisas därmed till ansvarig
nämnd.
Vad gäller Stockholms stadsbibliotek tas det under 2012 fram en plan för strategisk
kompetensförsörjning. En plan som kommer att belysa vilka kompetenser som krävs
för att biblioteket skall kunna uppnå dess ålagda uppdrag. Kulturförvaltningen anser
därmed att det idag inte finns behov att ytterligare utreda detta.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M),
vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Anna-Greta Leijon m.fl. (S) föreslår
(se beslutet).

2)

Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att planen för strategisk kompetensförsörjning ska inbegripa en utredning av
utbildnings- och kompetensnivån inom Stockholms stadsbibliotek,
Att därutöver anföra:
Enligt Svensk Biblioteksförenings rapport ”Olika syn på saken” (2011) är
kunnig personal det som bibliotekens användare efterfrågar och värdesätter mest
när de besöker bibliotek. Ändå vet vi väldigt lite om hur pass kunniga och vilken
kompetens och utbildning våra bibliotekarier har idag.
Den plan för strategisk kompetensförsörjning som är under framtagande ska
bland annat behandla dels hur biblioteken behöver bemannas i framtiden och
dels hur staden ska arbeta med rekrytering. Det naturliga i en sådan plan vore att
utgå från dagens utbildnings- och kompetensnivå. Men kunskaperna om detta
stannar vid att vi vet att flertalet av de anställda med titeln bibliotekarie har
”någon form av utbildning inom området biblioteks- och
informationsvetenskap”.
Det är otillfredsställande att vi inte har tydligare instrument att utvärdera

personalens kompetens och utbildningsnivå. Därför föreslår vi att en utredning
kring detta görs i samband med framtagandet av den strategiska planen för
kompetensförsörjning.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Ariane
Bucquet Pousette m.fl. (M), vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Anna-Greta
Leijon m.fl. (S).
Reservation

Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

