Interpellation av Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) till
kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) om Alliansens och Miljöpartiets
besparingar på stadens bibliotek
Den 12e maj arrangerades en demonstration mot Alliansens och Miljöpartiets nedskärningar
på stadens bibliotek. De senaste månaderna har bibliotekarier skrivit flera debattartiklar för
att klargöra för konsekvenserna av besparingskraven. I ett upprop underskrivet av 172 av
stadens medarbetare på biblioteken kan vi läsa om hur programverksamhet behöver ställas
in och hur man upplever att yrkeskåren nedvärderas med den förda kulturpolitiken.
Upproret backas upp av Författarförbundet.
Besparingskravet på 49 miljoner kronor på biblioteken talar sitt tydliga språk: Det grönblå
styret prioriterar skattesänkningar framför kulturen. Anställningsstopp råder och de som
närmar sig pensionsålder erbjuds att gå i förtid med avgångsvederlag i syfte att dra ner
personalkostnaderna på längre sikt. Programverksamhet får prioriteras bort, bokkollon ställs
in och skolbesök blir svårare att hinna med.
I den grönblå budgeten står det att man vill satsa på “generösa öppettider och ha öppet när
stockholmarna vill och kan besöka dem”, detta är bra men skapar naturligtvis frågetecken då
personalstyrkan inom biblioteken minskar.
Feministiskt initiativ menar att vi behöver fler bibliotekarier, inte färre. Våra bibliotek är en
grundbult i demokratin och i vår välfärdsstad. I en tid då brist på källkritik och
desinformation ökar fyller biblioteken en oumbärlig roll.
Med anledning av detta vill jag fråga kulturborgarrådet:


Hur ska kulturborgarrådet säkerställa och främja alla barns läsande och tillgång till
biblioteken oavsett läsvana hemifrån, när bokklubbar och biblioteksbesök med
skolan ställs in?



Har det gjorts någon barnkonsekvensanalys i samband med omorganiseringen av
stadens bibliotek?



Hur ser kulturborgarrådet på kritiken som framförts av fackförbunden mot
nedskärningarna inom biblioteken och hur det kommer att påverka bibliotekarierna
och deras arbetssituation?



Vem tänker sig kulturborgarrådet ska bemanna eller administrera bibliotekens
“generösare öppettider” när det blir färre bibliotekarier?

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)
Stockholm, 31 maj 2019

