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§9
Om otrygghet, hot och våld på Stockholms
bibliotek. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund
m.fl. (L), Sophia Granswed m.fl. (M) och Ulf
Lönnberg (KD)
Dnr 1.1/1523/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) att som svar på skrivelsen överlämna kulturförvaltningens
tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-08-03.
Sammanfattning

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

På biblioteket möter så väl besökare som medarbetare andra
människor, med olika bakgrund, erfarenheter och livssituation.
Det innebär att det tidvis blir krockar och konflikter på
biblioteket. Det är också vid dessa incidenter och händelser som
Stockholms stadsbibliotek (SSB) aktiverar olika typer av
trygghets- och säkerhetsskapande insatser. Det nya
incidentrapporteringssystemet (IA) erbjuder ett bättre stöd än
tidigare gällande den systematiska hanteringen av en händelse
som inrapporterats. Det innebär numera att den som rapporterar
får fortlöpande information om ett ärende och arbetsgivaren har
förbättrade möjligheter till dokumentation. Enligt uppgift från S:t
Eriks försäkring kommer jämförelse med incidentrapporteringssystem att automatiseras. SSB har de senaste åren systematiserat
och förstärkt de säkerhetsstärkande insatserna. Kulturdirektören
tog förra årets initiativ till att träffa alla stadsdelsförvaltningar för
att diskutera hur förvaltningarna kan samverka för tryggare
stadsdelar. Förutsättningar för lugna och trygga biblioteksmiljöer
stärks vid gott samarbete med fältassistenter, skola, fritidsgårdar,
lokalt föreningsliv och närpolis m fl. Kulturförvaltningen
fortsätter uppvakta berörda stadsdelar. Exempelvis har vi goda
erfarenheter från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning (sdf)
som vi hoppas att sprida vidare. SSB bedömer att de resurser som
idag läggs på väktare och ordningsvakter ryms inom ordinarie
budget. Däremot pågår ett internt arbete för att se om det är
möjligt att på sikt sänka dessa kostnader genom ett mer
verksamhetsnära trygghetsarbete. Oroligheter och incidenter på
bibliotek är inget som är unikt för Stockholm utan har
rapporterats från många delar av landet. Det finns ett antal
frågeställningar som skulle behövas utredas vidare innan
förvaltningen tar ställning rörande uppvaktning för en lagändring
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gällande tillträdesförbud. Kulturförvaltningen föreslår därför att
förvaltningen utreder frågan vidare i samråd med stadens
juridiska enhet samt tar kontakt med Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, för att höra hur de ser på problematik kopplat
till oro och incidenter på bibliotek.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Roger Mogert m.fl. (S), Micke Seid m.fl.
(MP) och Ann Mari Engel (V) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Johan
Nilsson m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar:
1 Att godkänna förvaltningens förslag till beslut
2 Att nämnden beslutar att initiera en skyndsam
utredning och ge förvaltningen i uppdrag att ta de
kontakter som behövs inom staden
3 Att förvaltningen ges i uppdrag att uppvakta
kommunstyrelsen i frågan om att hemställa hos
regeringen att kunna ge personer som begår upprepade
brott tillträdesförbud till stadens bibliotek
4 Att därutöver anföra följande
Vi vill inleda med att tacka förvaltningen för den gedigna
redovisningen av arbetet med statistik och uppföljning. Vi gläds
också åt att förvaltningen ställer sig positiva till vårt förslag om
tillträdesförbud och föreslår att det ska utredas vidare i samråd
med stadens juridiska enhet och SKL. Vi ser fram emot resultatet
av den utredningen.
Stadens bibliotek ska erbjuda och säkerställa en trygg, lugn och
tyst miljö för besökarna. Vi kan inte acceptera att ett fåtal
individer förstör för andra besökare eller skapar
otrygghet bland personalen. Den som inte sköter sig bör inte få
vistas på biblioteken. Bibliotekspersonal ska ha stöd och
uppbackning av arbetsgivaren, och fridsstörare ska avvisas. Vi
föreslår därför återigen att staden hemställer hos regeringen att få
möjlighet att kunna porta personer som begår brott till stadens
bibliotek.
Beslutsgång

Askbykroken 13
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163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Ordförande Roger Mogert (S) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande Roger
Mogert m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Ann Mari Engel
(V).
Reservation
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Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Johan Nilsson
m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
Ersättaryttrande
Ulf Lönnberg (KD) instämmer i förslag från vice ordföranden

Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Johan Nilsson m.fl. (M).

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

