
Stockholm: Granskning visar att biblioteken bara får hälften av de
pengar som utlovats
Nyligen presenterade Kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) nästa års satsningar på biblioteken. Kulturborgarrådet hävdade då
att 16 miljoner kronor skulle satsats på biblioteken. Det som inte presenterades var att budgeten samtidigt innehåller en
besparing på 8 miljoner kronor.

Sammantaget får biblioteken alltså hälften av det som Naddebo utlovat. Utöver det, så är fem miljoner av dessa reserverade till en särskild
satsning på digitalisering samt en miljon som enbart går till Internationella biblioteket – pengar som inte kan användas till personal och
generell verksamhet. Totalt satsas enbart 2 miljoner kronor på bibliotekens verksamhet, som personal och öppettider. Emilia Bjuggren,
oppositionsborgarråd och ny kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna är starkt kritisk.

– När man reder ut siffertrixandet så är det bara 2 nya miljoner till själva verksamheten, till öppettider och bibliotekarier. Oavsett hur mycket
man än vrider och vänder på det. Att bara presentera vad man tillför och inte vad man tar bort är helt enkelt inte politiskt hederligt. Hittills har
40 bibliotekarier fått sluta och viktig barnverksamhet som bokkollo ställas in eftersom det borgerliga styret ger så lite pengar till biblioteken.
Det säger Emilia Bjuggren (S) i en kommentar.

– Det Naddebo inte heller berättade om är den så kallade effektiviseringen, eller nedskärning som det heter på ren svenska, som han
planerar att driva igenom. Den innebär att biblioteken ska utföra samma verksamhet men samtidigt spara 7 miljoner under nästa år. Där
försvinner ännu mer pengar. Att påstå att han satsar 16 nya miljoner är inget annat än en ren bluff, en biblioteksbluff. Det är faktiskt
oförståeligt att man ens kommer på tanken att göra så här, eftersom alla helt öppet kan läsa hans budget.

På onsdag nästa vecka presenterar Socialdemokraterna sitt budgetalternativ. Där finns det två nyheter gällande biblioteken:

I Socialdemokraternas alternativ blir det inga generella effektiviseringar på biblioteken
Utöver det satsats det på en särskild lässatsning på barn och unga om fem miljoner kronor

Bakgrund

I Dagens Nyheter 02/10 så lovade Kulturborgarrådet en förstärkning på totalt 16 miljoner kronor till biblioteken:

 5 mnkr (miljoner) satsas på digitalisering av biblioteken.
 1 mnkr satsas på Internationella biblioteket.
 10 mnkr satsas på ”Trygga och öppna bibliotek” det vill säga själva verksamheten, (personal, öppettider etc). 

I samma budget tas dock 8 mnkr bort på just ”Trygga och öppna bibliotek” i en annan budgetpost. Den reella ökningen på själva
verksamheterna blir således enbart 2 miljoner kronor.

Källa: Stockholms stads budget 2020, Bilaga 2:14, Kulturnämnden: kulturförvaltningen. Sidan 330.

Utöver det finns det ett generellt ”effektiviseringskrav” på 21,1 mnkr. Biblioteksverksamheten utgör ca 300 mnkr av kulturförvaltningens totala
budget som ligger på ca 900 mnkr. Det innebär att biblioteken ska spara 7 mnkr om det generella effektiviseringskravet ska gälla lika för hela
kulturförvaltningens alla verksamheter.
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