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§ 11
Fullskaligt bibliotek på Kungsholmen. Svar på
skrivelse från Torun Boucher (V), Emilia Bjuggren
(S) och Sofia Lundin (Fi)
Dnr 1.1/851/2020
Beslut
Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-05-13.
Sammanfattning

Torun Boucher m.fl. (V), Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Sofia
Lundin (Fi) föreslår i en skrivelse, daterad 2020-02-18, att
kulturförvaltningen ska få i uppdrag att utreda och återkomma till
nämnden med förslag på hur Kungsholmen åter kan få ett
fullskaligt folkbibliotek.
Förvaltningen menar att när det gäller begreppet fullskaligt
bibliotek, så är det inte ett begrepp som används inom
kulturförvaltningen eller som finns som term i gällande
biblioteks- och strukturplaner. Vad förvaltningen känner till finns
det inte någon vedertagen definition av vad detta innebär.
Kungsholmens svenska vuxenbestånd ligger lågt i förhållande till
de andra biblioteken, vilket det också ska göra eftersom det är
stadens bibliotek med mångspråkig profil. Det är också viktigt att
biblioteken kompletterar varandra och där är inte endast
stadsdelens gränser avgörande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Diana Van (C), Kristina Lutz (M), Hanna Gerdes (L),
Micke Seid (MP) och Johanna Hedin (KD) föreslår (se
beslutet)
2) Vice ordförande Torun Boucher (V), Mirja Räihä (S) och
Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) föreslår att nämnden
delvis bifaller förvaltningens förslag, och anför därutöver
följande:
I skrivelsen redovisas de stora besparingar som varit en
bärande del i den borgerliga kulturpolitiken i Stockholm
och hur denna drabbat inte minst biblioteksverksamheten.
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Såväl antalet anställda som mediainköp och verksamheter
riktade mot barn har minskats.
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En effekt av dessa stora sparkrav är den kritiserade
nedläggningen av Internationella biblioteket och därpå
följande flytt av delar av IB:s samlingar till
Kungsholmens bibliotek, med resultatet att även
folkbiblioteket på Kungsholmen kraftigt reduceras.
Sammanslagningen innebär att upp till 13 000 titlar har
försvunnit från Kungsholmens nuvarande samling. I
realiteten innebär det att Kungsholmen som fullskaligt
folkbibliotek avskaffats och att utbudet av svenskspråkig
vuxenlitteratur mer än halveras. Vuxenavdelningen
kommer enligt mediauppgifter att fokusera på enbart
populär skönlitteratur som lånas ofta medan
ungdomslitteratur smalnas ner.
Denna reduktion av det litterära utbudet som är
tillgängligt för Kungsholmen-borna utan reservation
bekräftas också av förvaltningen. I svaret på skrivelsen
anför förvaltningen att Kungsholmens svenska
vuxenbestånd ligger lågt i förhållande till de andra
biblioteken, vilket det också ska göra eftersom det är
stadens bibliotek med mångspråkig profil.
Det är alltså inte en oavsiktlig konsekvens att utbudet av
vuxenlitteratur kraftigt begränsats, det är tvärtom
avsikten. Vi delar inte den ambitionen och konstaterar att
det varken är självklart eller önskvärt att de boende på
Kungsholmen ska få ett sämre utbud av vuxenlitteratur på
grund av att stadens bibliotek med mångspråkig profil
förlagts dit.
I svaret anför vidare förvaltningen att ett fullskaligt
bibliotek inte är ett vedertaget begrepp. Det må så vara
men vi är övertygade om att det är uppenbart att ett
bibliotek som rymmer 8 000 till 10 000 svenska
vuxentitlar i en stadsdel av Kungsholmens storlek inte
utgör en fullgod medborgarservice och att det är för
medborgarna är uppenbart vad ett fullskaligt bibliotek
innebär.
Vi anser därför även fortsättningsvis att
kulturförvaltningen ska få i uppdrag att utreda och
återkomma till nämnden med förslag på hur
Kungsholmen åter kan få ett fullskaligt folkbibliotek.
Beslutsgång

Vice ordförande Torun Boucher (V) ställer förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från
förvaltningen.
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Reservation

Vice ordförande Torun Boucher (V), Mirja Räihä (S) och
Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) reserverar sig mot förslaget
med hänvisning till sitt förslag.
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