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§9
Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 20172020
Dnr 1.1/4343/2016
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Att fastställa Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek
2017-2020 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2017-02-22
Sammanfattning

Enligt senaste befolkningsprognosen kommer staden uppgå till 1
miljon människor 20201. I en växande stad med en positiv
utveckling men med fortsatta skillnader i livsvillkor krävs det
satsningar på biblioteket. Det innebär att biblioteken ska
utvecklas och expandera i takt med att staden bygger nytt men
också utveckling av befintligt lokalbestånd. Biblioteken, för att
vara fortsatt attraktiva, behöver anpassa sig tydligare till
stadsdelarnas unika karaktär och de boendes idéer och behov.
Samtidigt har biblioteken en unik möjlighet att verka som en
gränsöverskridande mötesplats genom att vara placerad där
stockholmare från hela staden rör sig. Bibliotek som stöttar
människors möjlighet att förverkliga sina livsmål bidrar till
hållbara samhällen med effektiva bibliotek.
Kulturförvaltningen föreslår att Strukturplan för Stockholms
stadsbibliotek 2017-2020 fastställs av kulturnämnden. Planen
ersätter tidigare strukturplan från 2012, dnr. 1.1/1187/2012.

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Roger Mogert (S), Micke Seid m.fl. (MP)
och Ann Mari Engel (V) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se
beslutet).
2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia
Granswed m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar
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2 Att förvaltningen återupptar arbetet med
tunnelbanebibliotek
3 Att Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek får ett
tydligare trygghetsperspektiv
4 Att därutöver anföra följande:
Det är viktigt att det finns en strukturplan med
översiktliga och långsiktiga strategier för att utveckla
Stockholms bibliotek, och vi är glada över att den här
kraftig försenade planen nu presenteras för nämnden.
Vi håller med om mycket av det som presenteras i den
nya biblioteksstukturplanen, inte minst delarna om det
ökade behovet av digitalisering på och av biblioteken.
Den digitala utvecklingen är något positivt som bör
bejakas. Moderna bibliotek ska maximera sitt
läsfrämjande uppdrag i både det digitala och fysiska
rummet, och biblioteken ska finnas där människor finns,
både digitalt och fysiskt.
Vi saknar dock skrivningar om tunnelbanebibliotek. Vi
tog under vår tid vid makten initiativ till flera sådana.
Tunnelbanebiblioteken är uppskattade och fyller en viktig
funktion i stadens kulturpolitik. Det är mycket beklagligt
att planerna på ett tunnelbanebibliotek vid
Medborgarplatsen skrotades i samband med
upprustningen av Medborgarhuset, och att staden inte
verkar ha några intentioner att ta upp frågan igen. Att
kunna gå direkt från tunnelbanans vimmel och brådska till
böckerna och biblioteket vore en stor fördel inte minst för
spontanbesök. Staden bör därför i det fortsätta arbetet
sträva efter att få till denna viktiga koppling.
Ordningsproblemen och bristen på trygghet har varit och
är en av de största utmaningarna för Stockholms bibliotek
framöver, och vi hade gärna sett att strukturplanen på
något sätt adresserade dessa problem. Det är viktigt att ha
tryggheten i åtanke när man utvecklar och hittar nya
lokaler för bibliotek.
Slutligen vill vi understryka vikten av att inte låta
lokalhyror bli så pass höga att man måste kompromissa
med innehållet. Självklart ska vi ha fina lokaler för våra
kultur- och biblioteksverksamheter, men vi måste ha råd
att fylla dem med innehåll också.
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Beslutsgång

Ordföranden Roger Mogert (S) ställer förslagen mot varandra
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Roger
Mogert (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Ann Mari Engel (V).
Reservation

Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia Granswed
m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
Ersättaryttrande

Ulf Lönnberg (KD) instämmer i förslag från vice ordförande
Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl. (M).
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