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Tisdagen den 21 maj 2013, kl 16.00 – 16.55

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat
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Madeleine Sjöstedt

Tomas Rudin

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Madeleine Sjöstedt, ordföranden (FP)
Maria Braun (M)
Arba Kokalari (M)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Mårten Andersson (V)
Ann Burgess (M)
Tony Nilsson (S)

för Ann Mari Engel (V)
för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Monika Lindh (S)

Ersättare:
Arin Karapet (M)
Lars Jilmstad (M)
Joar Forssell (FP) §§ 1-15, 17-21
Cecilia Önfelt (C)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom §§ 1-16, 20-21
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Patrik Liljegren, Lena Mittal
samt biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från roteln.
Under §§ 1-16, 20-21 deltog från kulturförvaltningen: Ann-Charlotte Backlund, David
Jonsson, Marion Hauge Lindberg, Inga Lundén, Nina Röhlcke och Johan Westin samt
personalföreträdaren Gunilla Söderlund (SACO).

§ 12
Kista nya bibliotek – Ett bibliotek där människor rör sig.
Genomförandebeslut
Dnr 3.4/4624/2012
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden beslutar att godkänna kulturförvaltningens förslag till
genomförandebeslut avseende utveckling av Kista nya bibliotek i Kista Galleria
i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, under förutsättning att beslut även
godkänns av kommunstyrelsens ekonomiutskott samt att motsvarande beslut tas
i Kista Galleria Holding AB.

2

Beslut från kulturnämnden skickas till kommunstyrelsens ekonomiutskott för
godkännande.

3

Kulturförvaltningen får i uppdrag, under förutsättning av ekonomiutskottets
godkännande, att genomföra utveckling av Kista bibliotek, med en ökad årlig
hyreskostnad om 4,9 mnkr samt besluta att bekosta inredningen av Kista
bibliotek till en engångskostnad om 3,3 mnkr, investeringsutgift om 6,6 mnkr
samt totalt sett förändrade driftskostnader inklusive hyra om 8,2 mnkr.

4

Kulturnämnden ger i uppdrag åt kulturdirektören att teckna avtal med Kista
Galleria Holding AB.

5

Kulturnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 april 2013.
Sammanfattning
Kista är både ett centrum för innovativ teknikutveckling och en mångspråkig stadsdel
för boende från hela världen. Biblioteket har i uppdrag är att spegla Stockholm och
stockholmarna, samt erbjuda alla i Stockholm att ta del av angelägen kultur av hög
kvalitet – med mening för var och en.
Kista bibliotek ska vara en bro mellan Kistas båda sidor.
Stockholms biblioteksplan säger att Stockholms bibliotek ska vara angelägna,
tillgängliga och effektiva. Kulturnämnden godkände redan i januari 2008
kulturförvaltningens förslag till inriktningsbeslut för ett nytt bibliotek med inriktning
bildnings-/kulturcentrum i Kista centrum. Avgörande för tillgängligheten och
attraktiviteten/effektiviteten är läget på lokalen, som enligt detta förslag kommer ligga
mitt i besökarflödet i centrum. Genom den föreslagna lokaliseringen av biblioteket i
Kista Galleria bedömer kulturförvaltningen att man kan fördubbla antalet besökare.
Kulturförvaltningen beräknar att Kista bibliotek ska ge mer verksamhet till en
oförändrad kostnad per besök, d v s maximalt värde för varje satsad skattekrona.
Fullskalebiblioteket i Kista ska erbjuda olika typer av medier, mer öppet 362 dagar om
året och ett utvecklat programutbud. Biblioteket ska vara en stark bildningsplattform

och partner i vardagen, utan höga trösklar. Användare i alla åldrar ska kunna pröva ny
teknik inom berättande, lärande och skapande och utvecklas som digital medborgare.
Kulturförvaltningens svar på synpunkter och frågor från kommunfullmäktiges
ekonomiutskott, Dnr 328-243/2013, redovisas under rubriken ”ekonomiska
förutsättningar.
Kostnaden för utvecklingen av Kista bibliotek ryms inom befintlig ram, genom de
särskilda medel för biblioteksutveckling som tilldelats kulturnämnden och följer
strukturplanen "Bibliotek i rörelse". Satsningen på Kista bibliotek har sedan länge
legat med i den långsiktiga Biblioteksplanen. Kulturförvaltningen ser utvecklingen i
Kista i linje med stadens ytterstadssatsning och ett flerkärnigt Stockholm.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tomas Rudin m.fl. (S) och Mårten Andersson (V) enligt
följande:
Genom lokaliseringen i Kista Galleria kommer det fullskaliga biblioteket ska
vara en bro mellan det mångkulturella och mångteknologiska Kista. Biblioteket
kommer inrymma kulturella upplevelser i rörelsernas centrum. Det här är en bra
satsning. Bibliotekssatsningen förväntas dock bli dyrare än tidigare uträkningar,
även om en del av kostnaderna täcks av de medel som kulturförvaltningen har
erhållit inom ramen för bibliotek i rörelse samt 3-åringen. Faktum kvarstår att ett
10-årigt hyresavtal ska tecknas med Kista Galleria KB där det också ingår 13,5
mnkr i investeringsbidrag plus hyra och räntor.
Stadsledningskontoret har tidigare uttryckt i Ekonomiutskottet (2013-03-20):
”Stadsledningskontoret förutsätter att nämnden har utrymme och/eller
prioriteringsmöjligheter inom befintlig budget för de ökade drifts- och
kapitalkostnader som följer av projektet.”
Med en underfinansierad budget är risken stor att satsningen på Kista bibliotek
sker på bekostnad av stadens övriga folkbibliotek vilket vi inte kan acceptera. Vi
utgår ifrån att nästkommande budget med inriktning 2015 – 2018 tar höjd för de
ökade kostnaderna som Kista bibliotekssatsning medför.
Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:
Miljöpartiet ser positivt på etablering av Kista nya bibliotek, men anser att
satsningen bör göras parallellt med en etablering av ett lokalt kulturhus i Kista i
enlighet med motionen (2013:23) om kulturhusfilialer (ärende 9).

Vid protokollet
Lena Mittal
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