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Sammanfattning
Olle Burell (S) m.fl. föreslår i en skrivelse att kulturnämnden
skyndsamt bör pröva frågan om etableringen av ett internationellt
bibliotek vid Sergels torg samlokaliserad med
Kulturhuset/Stadsteaterns övriga verksamheter.
Skrivelsen föreslår att
-

möjligheten att flytta internationella biblioteket till
Kulturhuset/Stadsteatern skyndsamt utreds och
återrapporteras till nämnden
nämnden uttalar att omlokalisering av internationella
biblioteket inte ska genomföras till priset av kraftigt
splittrat bokbestånd.

Förvaltningen anser att lånecentralens bestånd är tillgängligt för
såväl stockholmare som andra folkbibliotek via beställning från
magasin eller från öppen hylla. På så vis är beståndet
sammanhållet och tillgängligt oavsett lokalisering inom
Stockholms stadsbibliotek.

stockholm.se

I samråd med Stockholms stadsteater AB har förvaltningen
undersökt vilka verksamhetsytor som skulle kunna vara aktuella
för ett sammanhållet profilbibliotek och lånecentral vid
Kulturhuset. Bedömningen är att det saknas en långsiktig
möjlighet att etablera en mångspråkig biblioteksverksamhet i de
lokaler som finns tillgängliga. Dels råder det oklarhet kring vilka
magasinsytor som kan nyttjas och dess kapacitet, men konstaterar
även att de publika ytor som finns tillgängliga är mindre än vad
som blir möjligt på Kungsholmens bibliotek.
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Vidare finns det en osäkerhet kring det nuvarande statliga
uppdraget mellan Stockholms stadsbibliotek och Kungliga
biblioteket. Om lånecentralen skall bedriva verksamhet inom
ramen för det kommunala bolaget Stockholms stadsteater AB
behöver omtalet omförhandlas.
En flytt av lånecentralen med tillhörande bestånd och den publika
verksamheten till Kulturhuset avråder förvaltningen från.

Robert Olsson
Kulturdirektör

Daniel Forsman
Stadsbibliotekarie

UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Stockholms stadsbibliotek i samråd med
Stockholms stadsteater AB.

Bakgrund
Kulturnämnden beslöt den 5 mars att säga upp hyresavtalet på
Annexet och att flytta internationella bibliotekets publika
verksamhet till Kungsholmen.
Den publika lånecentralens verksamhet i Annexet stängdes i
början av september för att förbereda en evakuering av lokalerna
till sista december 2019. Det pågår ett projekterings- och
etableringsarbete av ett nytt profilbibliotek för integration och
mångspråk vid Kungsholmens stadsdelsbibliotek med fokus på
barn och unga.
Olle Burell (S) m.fl. föreslår i en skrivelse att kulturnämnden
skyndsamt bör pröva frågan om etableringen av ett internationellt
bibliotek vid Sergels torg samlokaliserad med Kulturhuset
Stadsteaterns övriga verksamheter. Detta i syfte att förstärka
attraktiviteten och tillgängligheten samtidigt som utbud och
kompetens kan hållas ihop och värnas. Vidare nämns att
betydande ytor i det planerat nyrenoverade Kulturhuset 2020
ännu inte är intecknade.
Skrivelsen föreslår att
-

möjligheten att flytta internationella biblioteket till
Kulturhuset/Stadsteatern skyndsamt utreds och
återrapporteras till nämnden
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-

nämnden uttalar att omlokalisering av internationella
biblioteket inte ska genomföras till priset av kraftigt
splittrat bokbestånd

Förvaltningens synpunkter
Stockholms stadsbibliotek bedriver på uppdrag av Kungliga
biblioteket (KB) lånecentralen internationella biblioteket.
Uppdraget från KB 2019 fokuserar på:
•
•
•
•

Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media
enligt medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier
Katalogiserings- och förvärvsstöd för mångspråkiga
medier
Konsultativt stöd och kompetensutveckling inom
kompletterande mångspråkig medieförsörjning
Utveckling av nationellt och nordiskt samarbete

Även uppdraget under perioden 2016-2018 fokuserar på
internationella bibliotekets verksamhet som nationellt
kompetenscentrum samt lånecentral för folkbibliotek när det
gäller flerspråkig media.
Stockholms stadsbibliotek har med utgångspunkt från Annexet
erbjudit stockholmarna tillgång till delar av lånecentralen publikt
under profilnamnet internationella biblioteket. Medarbetare inom
Stadsbiblioteksenheten har bemannat den publika verksamheten i
Annexet medan i huvudsak medarbetare inom medieenheten
arbetat med det statliga uppdraget.
Lånecentralens bestånd är tillgängligt för såväl stockholmare som
andra folkbibliotek via beställning från magasin eller från öppen
hylla. På så vis är beståndet sammanhållet och tillgängligt oavsett
lokalisering inom Stockholms stadsbibliotek.
I samråd med Stockholms stadsteater AB har förvaltningen
undersökt vilka verksamhetsytor som skulle kunna vara aktuella
för ett sammanhållet profilbibliotek och lånecentral vid
Kulturhuset. Bedömningen är att det saknas en långsiktig
möjlighet att etablera en mångspråkig biblioteksverksamhet i de
lokaler som finns tillgängliga. Dels råder det oklarhet kring vilka
magasinsytor som kan nyttjas och dess kapacitet men det
konstateras även att de publika ytor som finns tillgängliga är
mindre än vad som blir möjligt på Kungsholmens bibliotek.
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Vidare innebär skrivelsens förslag en osäkerhet kring det
nuvarande statliga uppdraget mellan Stockholms stadsbibliotek
och KB. Om lånecentralen skall bedriva verksamhet inom ramen
för det kommunala bolaget Stockholms stadsteater AB behöver
omtalet omförhandlas. Hur KB ser på att teckna avtal med ett
kommunalt bolag kring lånecentralen har inte utretts eller
konsekvensanalyserats vilket bör göras om en etablering av
dagens verksamhet skall ske inom ramen för Kulturhuset.
Det nationella uppdraget till Stockholms stadsbibliotek bygger på
att det finns en kompetens inom organisationen som kan
omhänderta och genomföra uppdraget. Denna kompetens finns
idag inte inom Stadsteatern AB. Således skulle personal behöva
föras över från förvaltning till bolag för att de skall kunna bedriva
såväl publik biblioteksverksamhet som att leverera på det statliga
uppdraget. En överföring av personal från Stockholms
stadsbibliotek till Kulturhuset skulle reducera den samlade
kompetensen inom biblioteksorganisationen och skapa
organisatoriska hinder för att kunna använda den flerspråkiga
kompetensen på alla stadens bibliotek. En sådan förändring utgör
en reell risk för försämrad flerspråkig biblioteksservice på
samtliga Stockholms bibliotek.
En flytt av lånecentralen med tillhörande bestånd och den publika
verksamheten till Kulturhuset avråder förvaltningen från.
Bedömer nämnden att en flytt av lånecentralen och det publika
profilbiblioteket för mångspråk och integration skall ske ber
förvaltningen att få återkomma med ytterligare
utredningsunderlag som mer ingående belyser konsekvenserna av
dessa.

Jämställdhets- och barnkonsekvensanalys
Etableringen av ett profilbibliotek för integration och olika språk
vid Kungsholmen har ett särskilt fokus på språkintegrerad
biblioteksverksamhet för barn och unga. Hur motsvarande profil
skulle integreras i Stadsteatern AB:s verksamhet är inte utredd
och behöver säkerställas i bolagets ägardirektiv, likaså särskild
hänsyn som behöver tas för jämställdhetsaspekter på
verksamheten.

Bilagor
1. Skrivelse från Olle Burell (S) m.fl. om internationella
biblioteket

