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§ 22
Internationella biblioteket. Svar på skrivelse från
Olle Burell m.fl. (S)
Dnr. 1.1/2345/2019
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Att som svar på skrivelsen godkänna förvaltningens
tjänsteutlåtande
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2019-11-29.
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.
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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.
Vidare finns det en osäkerhet kring det nuvarande statliga
uppdraget mellan Stockholms stadsbibliotek och Kungliga
biblioteket. Om lånecentralen skall bedriva verksamhet inom
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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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
Det är angeläget att internationella bibliotekets unika
kompetens och samlingar ges goda förutsättningar att nå
många stockholmare. Vi har varit, och är, kritiska till det
sätt varmed verksamheten nu samordnas med
Kungsholmens bibliotek. Det riskerar innebära att innebära
att stora delar av beståndet splittras upp och hålls mindre
tillgängligt för allmänheten. Det kommer också innebära att
den kompetens som idag finns på biblioteket inte hålls
samman och att verksamheten därmed riskerar att tappa i
kraft under kommande år.
Vi Socialdemokrater föreslog därför att förvaltningen
skulle undersöka möjligheten att förlägga verksamheten till
Kulturhuset som en del av en utvecklad internationell
mötesplats för kultur.
Precis i samband med flytten till Kungsholmen kommer nu
svaret och vi noterar att förvaltningen pekar på ett antal
utmaningar med den lösning som vi vill se. Dessa ställs
dock inte i relation till de problem som verksamheten kan
komma att möta vid flytten till Kungsholmen.
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Vi anser därför att det hade funnits skäl att granska vårt
alternativ mer på djupet. Samtidigt inser vi att
verksamheten nu i realiteten har packats ner i flyttkartonger
och att det kommer bli en flytt till Kungsholmen i januari.
För att ge verksamheten arbetsro yrkar vi nu inte på
ändringar men vi avser att följa utvecklingen och anser att
det vilar tungt på det borgerliga styret att visa att flytten till
Kungsholmen kan ske utan att verksamhetens kvalitet
försämras.
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Vi kommer fortsatt följa frågan och göra vårt bästa för att
utveckla, inte nedrusta, verksamheten.
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