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§ 32
Förslag till Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015
Dnr 1.1/1187/2012
BESLUT
Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till strukturplan för Stockholms stadsbibliotek
2012-2015.
Sammanfattning
I februari 2012 antog Stockholms kommunfullmäktiga planen: Strategisk plan för bibliotek i
Stockholms stad, också kallad Bibliotek i rörelse eller Biblioteksplan 3.0. Planen anger
riktning för den övergripande utvecklingen av stadens bibliotek och kompletteras av denna
strukturplan som syftar till att förtydliga prioriteringar och inriktningar av de fysiska
bibliotekens framtida struktur i staden. Biblioteksplanen och strukturplanen fastslår att
Stockholms stadsbiblioteks bibliotek ska vara angelägna, tillgängliga och effektiva.
I strukturplanen (bilaga) föreslås såväl nyetableringar som omdispositioner av befintliga
bibliotekslokaler. Planen tar även upp bibliotekens öppethållande, verksamhet i skolor samt
biblioteksservicen till äldre. Planen ersätter tidigare strukturplan från 2008, Dnr:
005/2503/2008.
I bilaga 1 redovisas en översyn av Stockholms stadsbiblioteks lokaler och dess relation till
bland annat Stockholm stads översiktsplan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Stockholms stadsbibliotek.
Framlagda förslag till beslut
1. Ordföranden föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut. Se under rubriken BESLUT.
2. Vice ordförande Ann Mari Engel (V) samt Anna-Greta Leijon m.fl. (S) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till beslut enligt följande:
-

att delvis godkänna förslaget till strukturplan
att besluta att nämnden ska ta ställning inför beslut om varje enskilt bibliotek
att planen kompletteras med en översikt över var i staden det ska finnas fullstora
bibliotek

Det är bra att det finns en strukturplan med översiktliga och långsiktiga strategier för att
utveckla Stockholms bibliotek. Denna plan innehåller en rad konkreta förslag om
nedläggningar och omstruktureringar som vi inte kan ta ställning till på detta underlag. Det
gäller till exempel frågan om nedläggning av biblioteken i Örby, Stora Essingen, frågan om
utformningen och omfattningen av det nya efterlängtade biblioteket i Hässelby och frågan om
hur ett bibliotek ska kunna verka vid Slussen under en lång ombyggnadsperiod. Vidare bör
man pröva möjligheterna för en alternativ lokal för ett bibliotek i Akalla. Förutsättningar och
behov måste utredas vidare.

Vi vill därför att beslut om varje bibliotek som ska genomgå en större förändring ska
behandlas som ärende i kulturnämnden.
Vi vill också att planen kompletteras med en översikt över var det bör finns fullstora bibliotek
i staden. Vi anser att T-banebibliotek är bra och ett intressant komplement. De ska dock inte
ersätta fullstora bibliotek som kan ha en annan funktion och förankring i stadsdelarna. När det
till exempel gäller biblioteket i Bredäng har det flyttats en kort sträcka och fått en mycket
mindre yta och sämre funktion för de boende, även om det ligger närmare T-banan. Som en
jämförelse bör inte en Konsumbutik ersättas med Pressbyrån. Båda behövs men har olika
funktioner.
3. Marja Sandin Wester (MP) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt sitt förslag till
beslut enligt följande:
- att godkänna förslaget till strukturplan för Stockholms stadsbibliotek,
- att inventera de biblioteksanställdas utbildningsnivå och kompetens,
- att en strategi för de biblioteksanställdas yrkes- och kompetensutveckling tas fram,
- att därutöver anföra följande:
Den redan antagna strategiska planen för biblioteken i Stockholm fastslår att Stockholms
bibliotek ska vara ”Angelägna, Tillgängliga och Effektiva”. I Strukturplanen anges en rad
mätbara kriterier för de två första målen: angelägenhet respektive tillgänglighet. Men
motsvarande mål för effektivitet saknas. En viktig – och mätbar – parameter är personalens
kompetens. För att biblioteken ska fylla sin funktion både i nutid och i framtid krävs
välutbildade biblioteksanställda med hög informationskompetens. Därför bör en inventering
av de anställdas kompetens och utbildning göras som bl.a. svarar på hur stor andel av de
biblioteksanställda som har biblioteksexamen? Utifrån inventeringen kan sedan ett program
för kompetenslyft kopplas på för att höja effektiviteten på de olika biblioteken i staden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Anna Greta Leijon m.fl. (S), samt Marja Sandin Wester
(MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) samt Ariane Bucquet Pousette m.fl. (M) med
instämmande av Cecilia Önfelt (C) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:
Strukturplanen utgör tillsammans med Biblioteksplanen styrdokumenten för
biblioteksverksamheten vid Stockholms stadsbibliotek (SSB). Medan Biblioteksplanen drar
upp de övergripande riktlinjerna och målsättningarna för SSB berör Strukturplanen den
fysiska strukturen för stadens bibliotek.
I Strukturplanen anges och konkretiseras tre målsättningar för SSB:s alla folkbibliotek: De ska
vara angelägna, tillgängliga och effektiva. Med detta avses att biblioteken ska vara placerade
och placeras där stockholmarna rör sig, att de ska vara öppna när stockholmarna har tid att
besöka dem och att de anslagna medlen ska användas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

De tre målsättningar är ett uttryck för den bibliotekspolitik som förts i Stockholms stad sedan
maktskiftet 2006. Under denna tidsrymd har bibliotek etablerats i nära anslutning till
kollektivtrafiken, såsom T-banebiblioteken Sture och Högdalen. I Strukturplanen pekas två
möjliga knutpunkter ut som lämpliga att eventuellt etablera nya T-banebibliotek vid:
Gullmarsplan och Liljeholmen.
I Strukturplanen föreslås även att bibliotek bör flyttas i syfte att öka tillgängligheten: Kista
bibliotek flyttar till nya bibliotekslokaler i Kista galleria, Hjorthagens bibliotek flyttar till
Norra Djurgårdsstaden, Gamla stans bibliotek flyttar till Slussen. Vidare föreslås ett nytt
bibliotek i Hässelby Gård.
I Strukturplanen fastslås att ett bibliotek minst bör vara öppet fyra dagar i veckan, varav minst
en helgdag, och att de sju större biblioteken ska vara öppna alla veckans dagar. Denna
ambitionshöjning ligger väl i linje med utvecklingen sedan 2006: Öppettiderna för
Stockholms folkbibliotek (SSB och Kulturhuset) har ökat från 69 000 timmar 2006 till 71 250
timmar 2011.
I Strukturplanen nämns även att relationen mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken
behöver klargöras med anledning av den nya skollagen i vilken kraven på skolornas
biblioteksverksamhet har skärpts. Det är positivt och angeläget att SSB arbetar vidare med
denna fråga.
Stockholms stad har sedan 2006 höjt anslagen till SSB avsevärt i syfte att öka medborgarnas
tillgång till bibliotek. SSB nettobudget var 2006 223 miljoner kronor, samma siffra för 2011
var 277 miljoner. Dessa satsningar har skett i en tid då folkbiblioteken blir allt färre i Sverige
och vittnar därmed om den stora betydelse som Stockholms stad tillmäter bibliotekets roll i ett
fritt och demokratiskt samhälle och för individens utveckling.
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