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Till
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Mer relevant än någonsin. Biblioteksplan för Stockholms stad 20222025, KS 2021/850
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/850
Ärendet
Med utgångspunkt i Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm pekar biblioteksplan 20222025 ut riktningen för bibliotekets roll i att bidra till en stad som är världsledande i att
leva upp till mänskliga rättigheter och barnrätt, där mångfald, innovationer, nytänkande
och tillgänglighet är ledord.
Mer relevant än någonsin – biblioteksplan 2022-2025 bygger på en bred datainsamling
där användare, icke-användare, medarbetare, samarbetspartners och andra
samhällsaktörer har deltagit.
Planen pekar ut fem strategiska förflyttningar för biblioteksverksamheten de kommande
åren:
• Från bokryggar till levande litteratur
• Från bibliotekets bestånd till stockholmarnas samling
• Från kopieringsrum till samhällsuppdrag
• Från biblioteket mitt i byn till bibliotek i hela staden
• Från erbjudande till inbjudande
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Stockholms stadsbibliotek. Samråd har skett med biblioteken inom
Kulturhuset Stadsteatern samt Medioteket inom utbildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har remitterat ”Mer relevant än någonsin- Biblioteksplan för
Stockholms stad 2022-2025” till bl. a. Stockholms Stadshus AB, som i sin tur remitterat
vidare till dotterbolagen Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och Kulturhuset
Stadsteatern AB. SISAB har inte har några särskilda synpunkter att lyfta och avstår
därför att svara på remissen.
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Underremisser
Kulturhuset Stadsteatern remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 1)
Bolaget ställer sig bakom kulturnämndens beslut att godkänna förslaget till
Biblioteksplan 2022-2025 och lyfter fram det positiva i att planen förankrats hos
användarna.
Biblioteken inom Kulturhuset Stadsteatern har varit delaktiga i framtagandet av planen.
Koncernledningens förslag till beslut
Koncernledningen har inget ytterligare att tillföra eller invända i förslaget till
handlingsplan, utan instämmer i att det krävs en ständig utveckling och anpassning av
verksamheten utifrån nya krav för att biblioteken ska fortsatt vara en viktig plats för
många medborgare.

Krister Schultz
Vice VD

Bilagor
1. Kulturhuset Stadsteaterns remissvar

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Krister Schultz, Vice VD

Datum
2021-09-27

