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Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2020-03-02

Protokollet omfattar

§15
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Granskning av våld och hot på biblioteken, svar senast 2 mars
2020

KN-2020-3
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat arbetsmiljöarbetet på biblioteken avseende våld och hot.
Stadsrevisionen har lämnat bedömningar och rekommendationer för att säkerställa att det
finns ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete på biblioteken avseende våld och hot.
Kulturförvaltningen ställer sig positiv till granskningen och kommer genomföra åtgärder,
enligt vad som framgår i ärendet nedan.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottet reviderade förslaget till yttrande och
översänder det till stadsrevisionen.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Michael Hård af Segerstad (SD) avser lämna ett särskilt yttrande (bilaga 4).

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Beslutsunderlag











KNAU beslut §14 Granskning av våld och hot på biblioteken, svar senast 2 mars
2020
Arbetsutskottets förslag till yttrande
G-Tjänsteskrivelse - granskning av våld och hot på bilbioteken
Granskning av våld och hot på biblioteken, SR-2019-89
Bilaga 1
Rapport - Fördjupad granskning - Våld och hot på biblioteken
Beslut Revisorskollegiet 20191218 §123 Våld och hot på biblioteken
Missiv - Granskning av våld på biblioteken
Yttrande II - till revisorskollegiet senast 2021-01-15
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Bilaga 4

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 2020-02-26
Ärende 06. KN-2020-3
Granskning av våld och hot på biblioteken

Stadsrevisionens granskning av våld, hot och störningar på Malmös bibliotek är en ytterst
angelägen och välkommen rapport som länge har varit nödvändig. Sverigedemokraterna
anser emellertid att rapporten inte går tillräckligt på djupet vad gäller det historiska
perspektivet, orsakerna till ordningsstörningarna, samt att få eller inga skarpa förslag till
åtgärder föreslås.
För det första framgår inte tillräckligt tydligt av rapporten hur tryggheten har förändrats i ett
längre perspektiv; fanns den här problematiken för fem, tio eller tjugo år sedan?
För det andra: Om våld och hot på biblioteken är ett relativt nytt fenomen, vad är då
orsaken till att det uppstått? Har biblioteken förändrat sina arbets- eller säkerhetsrutiner på
något sätt som försämrat tryggheten, eller kan störningarna härledas till
samhällsförändringar, ekonomiska nedskärningar eller politiska beslut utanför bibliotekens
kontroll? Rapporten konstaterar bara att problemen finns, utan att på något sätt
addressera orsakerna, vilket måste betraktas som en allvarlig brist om rapporten skall
kunna användas för att åtgärda problemen.
För det tredje anser vi att de åtgärder som föreslås är alltför bristfälliga. Till stor del handlar
de om vidareutbildning i bemötande - utan närmare specifiering - samt mer kartläggning,
dokumentation och undersökning. Det är Sverigedemokraternas mening att betydligt
kraftfullare åtgärder måste undersökas och där så är nödvändigt implementeras för att
säkerställa att biblioteken åter kan fullgöra sitt uppdrag gentemot medborgarna som en
trygg plats för bildning, studier och upplysning. Det kan då bli fråga om säkerhetsvakter
och kameraövervakning samt möjlighet att under längre tid förbjuda personer som gör sig
skyldiga till hot, våld och störningar att vistas i bibliotekens lokaler.
Sverigedemokraterna anser att dessa brister i rapporten och i de föreslagna åtgärderna
inte är tillräckliga för att komma till rätta med problemet.
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Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

Med instämmande

Lars-Johan Hallgren (SD)

Lillebror Bruér (SD)

