KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-03-11, § 14

Tid

Måndagen den 11 mars 2013, kl 16.30 – 17.50

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 19 mars 2013

Madeleine Sjöstedt

Ann Mari Engel

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Ann Mari Engel, vice ordföranden (V)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Monika Lindh (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Manne Bergström (M)
Johan Nilsson (M)

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Birgitta Holm (M)

Ersättare:
Ann Burgess (M)
Arin Karapet (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Tony Nilsson (S)
Eleonore Eriksson (S)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom och Ann-Sofi Forsmark
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Mårten Castenfors, Marion Hauge Lindberg, Patrik Liljegren, Inga Lundén och Nina
Röhlcke samt personalföreträdarna Gunilla Söderlund (SACO), Birthe Andersson
(TCO) och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.

§ 14
Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16
och fastigheterna Spelbomskan 3 och 13. Reviderat utredningsbeslut
Dnr 1.1/994/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
1

Kulturnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att utreda om
förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek i fastigheten
Spelbomskan 16.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat
ärende från den 14 februari 2013.
Sammanfattning
Fastighetskontoret äger fastigheterna Spelbomskan 3, 13 och 16. Stadsbiblioteket har
sin verksamhet i Asplundshuset och Annexet, Spelbomskan 16, fyra butiker hyr i
basarerna mot Sveavägen, också Spelbomskan 16, Svenska Barnboksinstitutet,
Kulturskolan och Kulturförvaltningen hyr ytorna i de två lamellhusen, Spelbomskan 3
och 13.
Fastighetsnämnden beslutade 2012-03-05 att ge fastighetskontoret i uppdrag att utreda
om förädling och upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan
16, och fastigheterna 3 och 13 till en budget om högst 8 mnkr. Kulturnämnden gav
kulturförvaltningen i uppdrag 2012-03-22 att utreda om förädling och upprustning till
en budget om högst 1 mnkr.
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade 2012-09-20, efter förslag från
stadsledningskontoret, att återremittera ärendet till fastighetsnämnden för att utreda
behov av framtida investeringar för verksamheter och byggnader för Stockholms
stadsbibliotek, Stockholms stadsmuseum och Medborgarhuset utifrån en sammanvägd
bedömning.
Fastighetskontoret och kulturförvaltningen har tillsammans genomfört den
utredningen vars kommentarer och slutsatser arbetats in i detta tjänsteutlåtande.
Utredningen kom fram till att investeringar behöver göras för att Stadsbibliotekets
lokaler ska uppfylla myndighetskrav och få acceptabel modern standard samt att
investeringsmedel också behövs för utveckling för Stadsbibliotekets verksamhet.
Dessutom föreslås möjligheter till synergier och samutnyttjanden, som en effektivare
bemanning och mer samordnat, effektivt och flexibelt användande av ytor med hjälp
av lokalmässig och ytmässig integrering av Asplundshuset och Annexet, och sparande
av ytor och fördjupning i verksamheter genom olika profilering för Stadsbibliotekets
och Medborgarplatsens bibliotek.
Målet med kommande utredning är att ta fram underlag till ett inriktningsbeslut för
Spelbomskan 3, 13 och 16, inklusive Stadsbiblioteket i Spelbomskan 16.
Syftet är att ta fram en plan för hur fastigheterna kan bevaras, renoveras och utvecklas
med hänsyn till verksamheternas, byggnadernas och omgivningens förutsättningar för
att säkra det ekonomiska och kulturella värdet och för att kunna möta de krav som

verksamheterna ställer.
Stadsbiblioteket har gjort en studie med prioriterade behov, lokalprogram och
långsiktig strategi för biblioteket med syfte att uppnå ett attraktivt och relevant,
flexibelt och långsiktigt hållbart samt ekonomiskt effektivt stadsbibliotek. I kommande
utredning ingår att fastighetskontoret och kulturförvaltningen tillsammans ser över
lösningar och kostnader.
Utredningen beräknas vara klar hösten 2013.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria Braun m.fl. (M) föreslår
(se beslutet).

2)

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
Att delvis godkänna utredningsuppdraget
att i uppdraget innefatta frågan om användningen av basarerna
att därutöver anföra:
Vi konstaterar att det är hög tid att rusta upp Stockholms huvudbibliotek!
Behoven av energieffektivisering, ökad tillgänglighet och anpassning till dagens
mediebehov har funnits i många år och fördröjts av majoritetens oskickliga
hantering. Den internationella arkitekttävlingen 2006 samlade 1100 bidrag och
tilldrog sig mycket stort intresse. Den professionella juryn utsåg ett vinnande
bidrag och sedan blev det tyst, fram till meddelandet 2009 att hela projektet lagts
ner då det skulle bli för dyrt. Någon diskussion om kalkylerna eller möjliga
förändringar fördes aldrig med den vinnande arkitekten eller inom staden.
Det är viktigt att utredningen kring en upprustning ordentligt analyserar
bibliotekets behov. Vi anser att det bör vara självklart att i utredningen innefatta
användningen av de s.k. Basarerna, som idag hyrs av fyra butiker: McDonalds,
Falafelkungen, Svanströms och 7-eleven. Även Basarna är blåklassade som
kulturhistoriskt värdefulla och de aktuella butikerna är ett enligt vår mening ett
estetiskt störande inslag, samtidigt som biblioteket är i stort behov av mer
utrymme.

3)

Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
att kulturnämnden fastställer att behovsinventeringens resultat om ytterligare
20 000 kvm yta kvarstår för att realisera planerna för ett nytt Stadsbibliotek i
Stockholm
att därutöver anföra följande:
Stadsbiblioteket är i förtvivlat behov av nya och fräscha lokaler. Det nuvarande
biblioteket byggdes på 1920-talet och ritades av den berömde arkitekten
Asplund. Lokalerna är fantastiska men har efter 100 år blivit trånga och
omoderna. Biblioteket måste uppgraderas med ny teknik och uppfyllande av nya
myndighetskrav gällande tillgänglighet och energiprestanda.

För sex år sedan gjordes en inventering av behoven och då saknades 20 000 kvm
lokaler för att möta framtidens behov av barnbibliotek, ungdomssalar, grupprum,
forskarplatser och inte minst plats för fler böcker. Efter inventeringen
genomfördes, i bred politisk enighet, en mycket uppmärksammad arkitekttävling
som avgjordes men som aldrig slutfördes. Istället meddelade den styrande
borgerliga majoriteten att ingen utbyggnad skulle ske.
Vi tycker det är olyckligt att det gedigna arbetet som gjordes i
behovsinventeringen helt åsidosatts. Istället har den borgerliga majoriteten valt
att endast renovera och bygga om befintliga lokaler.
Samtidigt med upprustningen kommer också Odenplans tunnelbanestation
byggas om, och det blir en större omstigningsplats med fler människor i rörelse.
Möjligheterna att få en stationsuppgång som går direkt in i biblioteket, så som
gjorts med exempelvis Mitterrands bibliotek i Paris, bör också övervägas och
undersökas.
Vi vill fortfarande se ett internationellt ansett bibliotek som förenar
stadsbibliotekets behov av ytor med framtidens krav på tillgänglighet och nya
medier. Utgångspunkten bör tas i de seriösa förslag som finns i
arkitekttävlingens material och som bevarar grunderna för Asplunds byggnad i
förening med nya lösningar. Vi Socialdemokrater menar att Stockholm ska sikta
högt och lyfta in stadsbiblioteket in i framtiden.
Vad gäller Medborgarhusets framtida verksamhet är det av yttersta vikt att
Medborgarhuset även fortsättningsvis är ett hus som rymmer både kultur och
idrott, både biblioteksverksamhet och simhall.
4)

Mats Berglund (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att delvis godkänna uppdrag att utreda om förädling och upprustning av
Stockholms stadsbibliotek
att uppdra staden att sammanfatta och redovisa material som arbetats fram till
den förra arkitekturtävlingen
att därutöver anföra följande:
Huvudbiblioteket från 1928 ritat av arkitekt Gunnar Asplund har en unik
ställning i både svensk och internationell arkitekturhistoria.
Stadsbiblioteket och dess tillhörande tillbyggnader måste uppgraderas med ny
teknik samt i möjligaste mån uppfylla nya myndighetskrav gällande
energiprestanda och tillgänglighet. Stadsbiblioteket behöver inför framtiden
även anpassas till en utökning av de nya publikströmmar som troligtvis kommer
att uppstå vid Odenplan då en ny kombinerad pendeltågs- och tunnelbanestation
öppnar. Successivt måste stadsbiblioteket anpassas för att möta ett förändrat
medielanskap. Utvecklingen av digitala medier och förändringen av människors
läsvanor är snabb.
Det är vidare av stor betydelse att originalinventarierna i Stadsbiblioteket och
annexen inventeras och bevaras. Vi har sett alltför många exempel på hur
möbler, konstverk, mm har försvunnit från stadens fastigheter. Ett
inventeringsarbete med bevarandeplan av inventarierna bör därför ingå antingen

i det föreliggande utredningsuppdraget eller tillkomma i senare skede.
Avslutningsvis bör det tilläggas att det är anmärkningsvärt att kontoret inte
nämner någon av de utredningar som gjordes – och som var väldigt omfattande –
inför arkitekturtävlingen.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Maria
Braun m.fl. (M).
Reservation

Vice ordföranden Ann Mari Engel (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Tomas Rudin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Mats Berglund (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:
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