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Skrivelse angående internationella biblioteket
Kulturnämnden beslöt den 5 mars att säga upp hyresavtalet på Annexet och att därmed flytta
internationella biblioteket till Kungsholmens bibliotek. Bakgrunden till detta beslut var dels
att andra kommunala verksamheter inom utbildningsområdet behövde ytterligare lokaler, dels
att hyran givet sjunkande besökstal bedömdes vara alltför dyr.
I ärendet förespeglades att verksamheten i och med en flytt till Kungsholmens bibliotek kunde
utvecklas med ett mer centralt läge och en tätare koppling till ett stadsdelsbibliotek.
Ju längre processen hanterats desto mer framstår dessa förhoppningar som just bara
förhoppningar. Mycket tyder tvärtom på att kulturborgarrådets politik leder såväl till ett i
realiteten försämrat utbud som till att den kompetens som finns uppbyggd på Internationella
biblioteket splittras.
Det finns enligt vårt sätt att se på frågan därför anledning att pröva andra vägar som binder
samman ambitionen att bryta nedåtgående besöksstatistik med önskan om ett ambitiöst arbete
inom den mångspråkiga litteraturen. Som både bygger ett sammanhållet Internationellt
bibliotek och placerar litteraturen mer lättillgängligt för breda grupper.
Det finns ingen mer central plats i Stockholm och Sverige än Kulturhuset/Stadsteatern. Denna
håller just nu på att renoveras och kommer att öppnas igen 2020. Det finns fortfarande
betydande ytor i huset som ännu inte är intecknade. Frågan är också öppen vad som ska hända
med den lokal som nu kallas Under fontänen, när renoveringen av huvudbyggnaden är klar.
Ett internationellt bibliotek vid Sergels torg skulle passa väl ihop med
Kulturhuset/Stadsteaterns övriga verksamheter samt kunna förstärka attraktiviteten och
tillgängligheten samtidigt som utbud och kompetens kan hållas ihop och värnas.
Kulturnämnden bör därför skyndsamt ges möjlighet att pröva frågan om en sådan
omlokalisering.
Vi föreslår därför 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.

