KULTURNÄMNDEN

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2013-08-29, § 9

Tid

Torsdagen den 29 augusti 2013, kl 16.30 – 16.45

Plats

Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 5 september 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)
Manne Bergström (M)
Rasmus Jonlund (FP)
Tomas Rudin (S)
Salar Rashid (S)
Mats Berglund (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Ann Burgess (M)
Tony Nilsson (S)
Ersättare:
Johan Nilsson (M)
Arin Karapet (M)
Joar Forssell (FP)
Cecilia Önfelt (C)
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Eleonore Eriksson (S)
Marja Sandin-Wester (MP)
Mårten Andersson (V)

för Ariane Bucquet Pousette (M)
för Monika Lindh (S)
§§ 4-13

Tjänstemän:
Stadsarkivet: Förvaltningschefen Lennart Ploom
Kulturförvaltningen: Förvaltningschefen Berit Svedberg, Ann-Charlotte Backlund,
Patrik Liljegren, Inga Lundén och Johan Westin samt personalföreträdaren Gunilla
Söderlund (SACO) och biträdande borgarrådssekreteraren Anders Gustafsson från
roteln.

§9
Svar på skrivelse om att hålla biblioteken öppna i sommar,
specifikt i Husby och Skärholmen
Dnr 3.4/2739/2013
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1

Kulturnämnden godkänner och överlämnar kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 augusti 2013.
Sammanfattning
Tomas Rudin (S) och Ann Mari Engel (V) uttrycker i en skrivelse oro över att Husby
och Skärholmen skulle vara helt stängda i sommar. Rudin och Engel föreslår att
”samhället skall öka sin närvaro i ytterstadsområdena” De anser vidare att: ”Mot
bakgrund av de senaste veckornas kravaller och bilbränder i dessa stadsdelar anser vi
att det är oklokt att stänga kommunala institutioner under sommarmånaderna.”
Specifikt nämner de biblioteken i Husby och Skärholmen.
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 vice ordföranden Ann Mari Engel (V) och Tomas Rudin
m.fl. (S) enligt följande:
Vi vill börja med att tacka för svaret från förvaltningen. Enligt våra beräkningar
är dessa utökningar dock mycket blygsamma och inte tillräckliga i förhållande
till det ökade behovet som tillkommer under sommaren.
Enligt redovisningen skulle det extra öppethållandet innebära att:
Järvaenheten (Tensta, Rinkeby, Kista och Husby) hölls extra öppet juni och juli
med 172 timmar = en ökning med ca 45 min per bibliotek och dag.
Skärholmsenheten (Skärholmen, Bredäng, Fruängen och Telefonplan) höll ökat
öppethållande i juni och juli med 80 timmar = en ökning ca 20 min per bibliotek
och dag.
Våra farhågor riktar sig till att ungdomar som pluggar under sommaren, borde
erbjudas trygga studiemiljöer och studieplatser. Allt fler ungdomar går ut med
ofullständiga betyg i ytterstaden. En lösning som många pekar på är satsningar
på sommarskola och läxhjälp, dock förutsätter detta att biblioteken skjuter till

med resurser såsom ökade öppettider som kan möta dessa behov.
Under sommaren är det också viktigt att biblioteken vänder sig till människor
som inte alltid har resurser för åka på semester. Detta kan gälla pensionärer,
arbetssökande, barnfamiljer.
Förvaltningen hänvisar till 127-festivalen. Vi är nyfikna på bibliotekets
samverkan med 127-festivalen och i vilka former detta har ägt rum. Det skulle
vara intressant att få rapport om på vilket sätt biblioteken i Skärholmsenheten
har ökat ungdomars intresse för böcker och läsning genom att medverka på 127festivalen. Vi är av den starka åsikten att 127-festivalen och biblioteket fyller två
helt skilda men lika viktiga syften.
Att hänvisa till 127-festivalen, när frågan handlar om bibliotekets öppettider
anser vi är missvisande. Dock fyller 127-festivalen ett preventivt syfte när det
gäller händelser liknande det vi fått skåda i Husby.

Vid protokollet
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:
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