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Remiss av departementsskrivelsen Ds 2012:13 Ny bibliotekslag
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har beretts möjlighet att
besvara remiss om Ny bibliotekslag Ds 2012:13. SUHF har gett sina lärosäten att
via Forum för bibliotekschefer möjlighet lämna kommentarer inför nedanstående
remissvar. I övrigt har högskolebiblioteken dels genom Svensk Biblioteksförening
och i några fall som egen remissinstans beretts tillfälle till kommentarer.
Förbundet ser positivt på de generella förtydliganden som presenteras i förslaget
samt skrivningen om teknikneutralitet men välkomnar ändå ytterligare
förtydliganden framför allt genom att lagtextens struktur ses över.
Otydlighet i strukturen
SUHF bedömer att föreliggande bibliotekslag i grunden adresserar folkbibliotek
och att övriga bibliotek ibland vävs in utan sitt sammanhang. SUHF föreslår
därför en tydligare struktur på lagtexten för att ta hänsyn till bibliotekens olika
karaktär.
Då bibliotek i Sverige har olika huvudmän och finns i olika primära sammanhang,
och dessutom i vissa fall lagstadgas inom respektive område, exempelvis
högskolebibliotek i högskoleförordningen, vore det önskvärt att detta tydligare
strukturellt bör framgå. En möjlighet vore att ytterligare separera i olika delar, där
man i första delen anger det som är gemensamt såsom lika tillgång till information
för alla, samverkan mellan bibliotek etc, och att man därefter anger olika
bibliotekstyper med kort ansvarsbeskrivning samt hänvisning till det lagrum där
bibliotekstypen i fråga regleras.
Ett exempel på ovannämnda otydlighet i nuvarande förslag är §2
Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur etc.
För forskningsbibliotek är främjande av läsning inte den främsta uppgiften. Därför
bör främjande av läsning etc lyftas in under folkbibliotek och skolbibliotek.
Kommentar till §12
SUHF anser att §12 tillräckligt tydligt och adekvat anger högskolebibliotekens
uppdrag.
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Övrig kommentar
Till sist vill SUHF i sitt remissvar lyfta fram vikten av att det uppdrag som
beskrivs i §16 "Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell
överblick och ansvara för samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet",
möjliggörs i praktiken genom att tillräckliga medel tillförs. Från lärosätenas sida
ser vi en risk att det strategiska samordnande stödet från myndigheten till
infrastruktur för forskning och utveckling genom högskolebiblioteken utarmas i
och med det utökade samordningsuppdraget.

Enligt uppdrag

Fredrik Andersson
biträdande generalsekreterare
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