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Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 28 maj 2013

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).

§ 13
Folkbibliotek på Stockholms stadsmuseum. Genomförandebeslut
Dnr 3.4/119/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Gamla stans bibliotek flyttas till Stockholms stadsmuseum och ges en inriktning
mot Stockholmslitteratur.

2

I avvaktan på att huvudförslaget vid Ryssgården kan förverkligas genomförs en
provisorisk lösning med tillgängliga lokaler och längre öppethållande på
Stockholms stadsmuseum.

3

Investeringskostnaden för biblioteksverksamhet i Stockholms stadsmuseum som
beräknats uppgå till en engångskostnad av 1 525 tkr, samt investeringsutgifter
om 1 175 tkr tas av de medel som kulturnämnden har erhållit inom ramen för
Bibliotek i rörelse.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 7 maj 2013.
Sammanfattning
”En biblioteksverksamhet med stockholmsprofil bör etableras i samverkan med
Stockholms stadsmuseum. Därför bör det övervägas att flytta verksamheten vid Gamla
stans bibliotek till Slussen.”
2012 beslutade Kulturnämnden om en strukturplan för Stockholms stadsbibliotek
2012-2015. Denna plan ligger till grund för detta förslag till genomförandebeslut.
Gamla Stans bibliotek, som ligger i ett undanskymt läge en bit från de centrala stråken,
har idag en kraftigt begränsad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Byggnadens kulturhistoriska värde hindrar den ombyggnad som skulle krävas för god
tillgänglighet, enligt statens normer och stadens högre ambitioner. Därför föreslås
biblioteket nu flyttas till Slussenområdet, där det profileras som ett bibliotek med
fokus på Stockholm och Stockholms historia.
På nätet finns sedan många år en välbesökt plats, Stockholmskällan, som drivs i
samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadsarkivet.
Genom att skapa en fysisk plats för stockholmsrelaterat material, framförallt från
Stockholms stadsmuseum och Stockholms stadsbibliotek, stärks stadsmuseet och
stadsbiblioteket som resurser och inspirationskällor för stockholmarnas starka intresse
för sin stad. Det föreslagna läget vid Ryssgården gör biblioteket lättillgängligt för alla
åldrar, alla stockholmare och övriga som besöker staden. Den centrala placeringen vid
Slussen underlättar det spontana biblioteksbesöket, då det är en plats där många
stockholmare rör sig och passerar. Placeringen i stadsmuseet gör att biblioteket fångar
upp redan Stockholmsintresserade personer och kombinationen förväntas även locka
nya besökare till såväl biblioteket som museet. Under planeringen av det nya
biblioteket vid Ryssgården utvecklar bibliotekets och museets medarbetare ett
gemensamt verksamhetskoncept genom att, tillsammans med användarna, praktiskt
arbeta ihop verksamheterna i Stockholms stadsmuseum i en temporär lokal i
Faktarummet.

Antalet biblioteksbesökare antas mer än fördubblas. Det ger en lägre kostnad per
besök, trots en något ökad kostnadsnivå.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

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

2)

Tomas Rudin m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att avstyrka förvaltningens förslag till beslut
Att därutöver anföra
Vi motsätter oss inte att en filial öppnas i Stadsmuseet, men inte som ersättning
för Gamla stans bibliotek. Det föreslagna genomförandebeslutet innebär att
boende i Gamla stan får vänta på sitt nya ”lokala” bibliotek i minst 8 år till dess
ombyggnaden av Slussen är klar. Det här innebär snarare en avveckling av
stadens folkbibliotek än en satsning på dem.
Vi anser att en riktig bibliotekssatsning på det lokala biblioteket hade varit att
öka tillgängligheten, bl.a. med ökade öppettider. Biblioteket är idag öppet tre
eftermiddagar i veckan och som majoriteten skriver "Ett sällan öppet bibliotek
blir ofta ett sällan använt bibliotek…” Vi är därför övertygade om att utökade
öppentider väsentligen skulle förbättra både besöks- och lånestatistiken.
Vidare skulle en enkel ramp kunna säkra tillgängligheten då lokalen ligger i
gatuplanet. En lösning som för övrigt Nobelmuseet och Myntkabinettet redan
använder.
De lokala krafterna har visat att viljan finns att utveckla biblioteket, göra det till
en lokal mötesplats och därmed bidra till en spännande stadsutveckling. Mäster
Olofsgården, en av Stockholms sex hemgårdar med en rad verksamheter, är
villiga att samordna en bemanning med hjälp av ideella krafter samt lägga en del
av sin verksamhet på biblioteket. Gymnasiesärskolan Kung Saga är angelägna
om ett samarbete med biblioteket för sina elever. De fyra förskolorna i Gamla
stan vill kunna låna på ett lokalt bibliotek. Biblioteket skulle kunna fungera som
skolbibliotek för Estniska skolan och Storkyrkoskolan.
Den styrande borgerliga majoriteten har slagit in på en väg som skadar den
lokala kulturen. Ett stadsdelsbibliotek är redan nedlagt, Akalla och nu hotas
Gamla stans Folkbibliotek.

3)

Mårten Andersson (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt följande:
Att avslå förslaget
att undersöka möjligheten att i stället satsa på biblioteket i Gamla Stan och
tillgänglighetsanpassa lokalerna
att utöka stadsmuseets faktarum med mer stockholmslitteratur
Vi är emot att lägga ner bibliotek i Stockholm. Med en växande befolkning
krävs tvärtom fler biblioteksfilialer och de ska finnas lätt tillgängliga, i

närområdena. Gamla stan är ett bostadsområde mitt i centrala staden, som dock
snart har ”glesbygdskaraktär” med allt mindre offentlig och kommersiell service.
De boende i Gamla stan värnar om sitt bibliotek och många invånare står bakom
protesterna mot en nedläggning. Man har också hittat konstruktiva alternativ för
att utveckla biblioteket, t ex samarbete med Mäster Olofsgården. För förskoleoch skolbarn eller äldre är det inget bra alternativ att gå till Stadsmuseet eller
Kulturhuset.
Det ”folkbibliotek” på Stadsmuseet som skisseras i ärendet är inget folkbibliotek
i ordets rätta bemärkelse. Det handlar om att utöka bokbeståndet i en temporär
lokal, faktarummet. och sätta dit en återlämningsautomat. Det riktiga biblioteket
skjuts på en oviss framtid. Under en lång period av ombyggnad av Slussen finns
dessutom risk att Stadsmuseet kommer att vara föga tillgängligt för besökare.
Vi anser att staden i stället skall dels rusta upp och tillgängliggöra
folkbiblioteket i Gamla stan, dels satsa mer på en specialiserad avdelning för
stockholmslitteratur i Stadsmuseet. Vi vill utveckla Stadsmuseet till ett centrum
för stadsmiljödebatten, men det som nu föreslås är i stället krympta utrymmen
och mer verksamhet i samma lokaler.
Beträffande biblioteket i Gamla stan så är vi övertygade om att det går att
tillgängliggöra lokalerna, som ligger i bottenplanet. De kulturhistoriska värdena
bör inte utgöra ett hinder för anpassning för personer med
funktionsnedsättningar. Det finns en rad exempel på att dessa frågor går att lösa
med försiktiga ingrepp som inte påverkar de kulturhistoriska värdena.
Besöksantalet är förstås relaterat till de snåla öppettiderna. Biblioteket håller
numera stängt onsdagar samt fredag, lördag och söndag, vilket vi anser vara
oacceptabelt för ett stadsdelsbibliotek. Med en nysatsning skulle detta säkert gå
att lösa på ett konstruktivt sätt och vi anser att detta bör grundligt utredas i stället
för att lägga ner biblioteket.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer förslagen mot varandra och finner att
kulturnämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Maria Braun
m.fl. (M) och Mats Berglund (MP).
Reservation

Tomas Rudin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Mårten Andersson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Berglund (MP) enligt följande:
Miljöpartiet deltog i beslutet att godkänna strukturplanen för Stockholms
stadsbibliotek 2012–2015, men anser samtidigt att den borgerliga majoritetens
satsningar på biblioteksverksamheten varit i lägsta laget för att fullt ut
genomföra strukturplanen. I synnerhet behöver vi satsa mer på personalens
kompetens och på utökade öppettider.
En flytt av biblioteksfilialen i Gamla stan till Stadsmuseet kommer – förutom de

skäl som anförs i tjänstutlåtandet – bidra till att stärka kompetensen på
biblioteket och att locka fler besökare till Stadsmuseet. Etableringen av ett
folkbibliotek inom ramen för Södra stadshuset bör också ses som ett steg mot ett
fullt utvecklat ”urbant centrum” i Stadsmuseets regi där Stockholms historia,
nutid och framtid undersöks och diskuteras.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:
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