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Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Skarpnäcks
stadsdelsnämnd som gäller en motion om att öppna ett
yttrandefrihetsbibliotek i Stockholms stad. Motionen är skriven av
Emilia Bjurgren (S). Motionen har även remitterats till
stadsledningskontoret, kulturnämnden, Hässelby- Vällingby
stadsdelsnämnd, Norrmalms stadsdelsnämnd, Stockholms Stadshus
AB, Amnesty International Stockholm, Svensk biblioteksförening
region Stockholm, Uppsala och Gotland.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola och fritid och har
behandlats i pensionärsrådet och förvaltningsgrupp 2021-08-26.
Remissvaret ska vara KF/KS kansli tillhanda senast 2021-10-29.
Ärendet
I motionen lyfter skribenterna upp att yttrandefriheten och
åsiktsfriheten är de mest grundläggande rättigheter i ett
demokratiskt samhälle, men att grundläggande premisser för
demokratin idag är ifrågasatta. Vidare framgår bland annat att
författare och konstnärer tystas, hotas, fängslas och tvingas i exil på
grund av deras verk. De anser att vi har ett gemensamt ansvar att
skydda det fria ordet och demokratin, varhelst i världen den inte
efterlevs. Skribenterna menar således att det är angeläget att
Stockholms stad skärper sitt arbete givet den samhällsutveckling
som framträder för att ge plats åt litteratur, journalistik, konst och
musik som förbjudits på grund av de åsikter som getts uttryck för.
Motionen avslutas med förslag om följande åtgärder:
 Att kulturnämnden i samverkan med Kulturhuset inrättar ett
särskilt bibliotek för censurerade och förbjudna böcker som
en del av Kulturhusets biblioteksverksamhet.
 Att Kulturhuset utökar Stadsteaterns fristadsprogram med
ytterligare två konstnärer eller journalister.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att det är av vikt att staden aktivt verkar för ett
öppet och tillåtande klimat. Inom förvaltningen pågår ett
utvecklingsarbete som syftar till att skapa en plattform inom
Skarpnäcks kulturhus för att stärka ungas medvetenhet,
engagemang och inflytande kring demokratifrågor. Bakgrunden till
utvecklingsarbetet är att unga har svårare att få finansieringsstöd för
sina projekt och sina samlingslokaler, mötesplatser som sker på
deras egna villkor, utanför skola och fritidsgård. Arbetet genomförs
i samverkan med föreningslivet, Skarpnäcks folkhögskola,
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studieförbund, Skarpnäcks bibliotek, förvaltningens fritidsledare
samt kultursamordnare. Under projektets gång kommer deltagarna
att bland annat få ökade kunskaper om demokratins byggstenar
samt kring förutsättningar och former för ungas organisering idag.
Utvärdering av arbetet sker i slutet av året.
Under hösten 2020 invigdes Sveriges första yttrandefrihetsbibliotek
i Malmö stad och förvaltningen har inget att erinra mot förslaget om
att staden inrättar ett särskilt bibliotek för censurerade och
förbjudna böcker. Förvaltningen delar uppfattningen att ett sådant
bibliotek, om idén realiseras, bör vara en del av en redan befintlig
biblioteksverksamhet men anser att det bör övervägas om den kan
berika en verksamhet i en annan del av staden än Kulturhuset i city.
I övrigt har förvaltningen inga synpunkter i ärendet.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lämnar svar på
remissen till kommunstyrelsen enligt detta tjänsteutlåtande.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Motion om att öppna ett yttrandefrihetsbibliotek i
Stockholms stad
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