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§ 18
Tillträdesförbud till stadens bibliotek. Svar på
skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L), Sophia
Granswed m.fl. (M), Pelle Thörnberg (C) och Ulf
Lönnberg (KD)
Dnr 1.1/442/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) att som svar på skrivelsen överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-03-10.
Sammanfattning

Att vara en offentlig plats är bibliotekens främsta egenskap. I
bibliotekslag (2013:801) 6 § anges att folkbiblioteken ska vara
tillgängliga för alla. Hit får alla människor komma. Det är en
viktig men inte okomplicerad uppgift att förvalta.
Justitieombudsmannen (JO) har i beslut dnr. 2795-2007, gällande
ett ärende på Surahammars bibliotek, fastslagit att det i
lagrummet idag saknas stöd för att portförbjuda en person från
biblioteket under en viss tid. Stockholms stadsbibliotek arbetar
med en rad insatser gällande det trygghetsskapande och
säkerhetsstärkande arbetet. En förstärkning har bland annat gjorts
kopplat till kostnader för vaktinsatser. Erfarenhet visar att det
under en begränsad period fungerar bra, vakten har en lugnande
och trygghetsstärkande inverkan på så väl besökare som
medarbetare. Det finns inget systematiskt samarbete med
polismyndigheten, däremot finns det kontaktytor till närpolisen i
de biblioteksenheter som periodvis har en ökad
incidentrapportering.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Roger Mogert (S), Micke Seid m.fl. (MP)
och Juliana Gristelli (V) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se
beslutet).
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2) Vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia
Granswed m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar:
1

att avslå förvaltningens förslag till beslut
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att kulturnämnden tillskriver kommunstyrelsen om att
uppvakta regeringen i frågan om lagändring
Förvaltningen pekar på flera åtgärder som vidtagits för att
komma tillrätta med problemen med hot, våld och
ordningsstörningar. Det är bra. Men problemen fortsätter att
öka på biblioteken. Vi kan inte acceptera att de blir till
”uppehållsrum” för personer som kränker andra, stör eller
begår brott. Vi behöver freda biblioteken för att de ska
fortsätta fylla sin uppgift för de som älskar läsning eller
behöver studier.
Om det lagrummet idag saknas stöd för att portförbjuda en
person från biblioteket under en viss tid menar vi att staden
bör, som i fallet med Eriksdalsbadet, vända sig till regeringen
för att en lagändring ska kunna bli möjlig.

Beslutsgång

Ordföranden Roger Mogert (S) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Roger
Mogert (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (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 till beslut från Rasmus
Jonlund m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl. (M).
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