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§ 19
Biblioteksplan 2016-2020
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen av förslag till Biblioteksplan 2016-2020.
Ärendet

Biblioteket är en av samhällets viktigaste fria mötesplatser och
förvaltningen är positiv till det arbete som planen beskriver för
att komma i kontakt med nya användare, vara relevant för fler,
tillgång utanför öppettider och arbetet med att bibliotekstjänster
ska finnas nära till hands. Förvaltningen finner att särskild fokus
bör läggas vid följande områden; ungdomars användande,
tillgängliggörande av bibliotekslokalen fysiskt som psykiskt, en
trygg och inspirerande miljö för stockholmare samt goda
förutsättningar för medarbetaren att utföra biblioteksuppdraget.
Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 21 juni 2016.
Dnr 2016-229-1.5.1.
Förslag till beslut

Ordföranden Maria Antonsson m.fl. (MP), ledamoten Birgit
Marklund Beijer m.fl. (S) och ledamoten Jaime Barrios (V)
yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordförande Therese Carlborg m.fl. (M) yrkade tillsammans
med tjänstgörande ersättaren Mats Hasselgren (L) bifall till
moderaternas och liberalernas förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att
nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.
Reservation

Vice ordförande Therese Carlborg m.fl. (M) och tjänstgörande
ersättaren Mats Hasselgren (L) reserverade sig mot beslutet till
förmån för eget förslag enligt följande.
Förslag till beslut
att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
att därutöver anföra
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Det är positivt att en ny biblioteksplan nu presenteras och huvuddragen i dokumentet är bra. Bibliotek fyller en viktig funktion för bildning i samhället.
Mycket av det som presenteras i den nya biblioteksplanen är
positivt, inte minst delarna om det ökade behovet av digitalisering på biblioteken. Den digitala utvecklingen bör bejakas.
Moderna bibliotek ska klara av sitt läsfrämjande uppdrag i såväl
det digitala som det fysiska rummet.
Biblioteksplanen för 2016-2020 lämnar dock en del att önska.
Ordningsproblemen och bristen på trygghet är en av de största
utmaningarna för Stockholms bibliotek framöver, och vi hade
gärna sett att biblioteksplanen på något sätt adresserade dessa
problem och kom med förslag på hur de kan lösas. Stockholms
bibliotek rapporterade under första halvåret 2015 lika många incidenter av våld, hot och trakasserier som under hela 2014 enligt
siffror från kulturförvaltningen. Det handlar inte om bara folk
som pratar ”för högt” utan också om reella hot och brott. Lika
lite som vi ska acceptera att människor blir utsatta för våld, hot
och trakasserier på torget kan vi naturligtvis göra det på biblioteket. Bibliotek ska vara trygga för alla, oavsett stadsdel. Hot
och våld ska aldrig accepteras och bibliotekspersonal måste
känna att de får ett fullgott stöd av arbetsgivaren i detta.
Det är också viktigt att i biblioteksplanen ta upp den mer övergripande diskussionen om vad som är en god bibliotekskultur
och hur biblioteken ska förhålla sig till dem som inte följer den.
Detta är självklart när det gäller trakasserier och våld, men även
gällande andra normkonflikter skulle en diskussion vara önskvärd. Hur ställer sig Stockholms stad till den omdiskuterade
"tysthetsnormen"? Hur bör utåtagerande ungdomar eller ovana
biblioteksbesökare behandlas - med en accepterande eller en tillrättavisande attityd? Hur skapas en långsiktigt attraktiv och
funktionell biblioteksmiljö som kan utgöra både stöd för dem
med behov och lockelse för dem med bristande intresse? Dessa
frågor förtjänar att belysas i planen.
Biblioteken ska värna yttrandefriheten. Utbudet ska inte
innebära inskränkningar utifrån ideologiska, politiska eller
religiösa synpunkter. Den senaste tiden har det förts många
diskussioner om censurens vara eller icke vara på biblioteken,
exempel i närtid är diskussionerna kring Tintin och Lilla Hjärtat.
Censuren är bedräglig som politiskt verktyg då den gör våld på
de principer som är det fria samhällets utgångspunkt, fria människors förmåga, rätt att ha fri tillgång till information och fritt
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uttrycka sina åsikter. Om detta skrivs ingenting i biblioteksplanen. Bibliotekens syfte är att tjäna allmänheten genom fri
tillgång till information - även sådan som faller utanför det som
är politiskt opportunt eller allmänt kutlturellt accepterat. Kring
demokrati, yttrandefrihet och åsiktsbildning hade vi därför önskat ett mer utförligt resonemang.
Ersättaryttrande

Ersättaren Malin Björk (C) anmälde att om hon hade tjänstgjort
i nämnden hade hon ställt sig bakom moderaternas och
liberalernas reservation.

