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LAGRÅDET 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-19 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Severin Blomstrand 

samt justitierådet Margit Knutsson. 

 

Ny bibliotekslag 

 

Enligt en lagrådsremiss den 7 mars 2013 (Kulturdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över  

förslag till bibliotekslag. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Carin 

Lewini. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

1 § 

 

I punkt 6 anges att bibliotekstypen ”övrig offentligt finansierad biblio-

teksverksamhet” ingår i det allmänna biblioteksväsendet. Det framgår 

inte om det krävs att biblioteksverksamheten ska vara helfinansierad 

av det allmänna eller om det räcker att verksamheten till någon del 

finansieras med offentliga bidrag för att den ska hänföras till det all-

männa biblioteksväsendet. Saken bör klarläggas under den fortsatta 

beredningen av lagstiftningsärendet. 

 

Lagrådet föreslår att tredje stycket ges följande lydelse: 
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Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än 
huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblio-
teket följer denna lag. 
 

9 § 
 

Lagrådet föreslår att andra stycket inleds med orden ”Första stycket 

hindrar inte att folkbiblioteken tar ut” och att ordet ”tjänster” i punkt 1 

byts ut mot ”kostnader” eftersom ”liknande” får förmodas syfta på 

”kostnader” och inte på ”fotokopiering”. För att tydliggöra att fråga 

inte är om att ett folkbibliotek ska få kompensera sig för personal-

kostnader bör även övervägas att byta ut ordet ”fotokopiering” mot 

”fotokopior”. 

 
15 § 
 

I första stycket föreskrivs att biblioteken i det allmänna biblioteksvä-

sendet avgiftsfritt ska ställa litteratur ur de egna samlingarna till 

varandras förfogande. Vid föredragningen har upplysts att det ska 

vara ”total” avgiftsfrihet som gäller när biblioteken i det allmänna bib-

lioteksväsendet lånar mellan varandra. Ett bibliotek i Göteborg får 

alltså inte kräva ersättning för porto för litteratur som det lånar ut till 

ett bibliotek i Västerbotten. Inte heller förseningsavgifter får tas ut 

dessa bibliotek emellan (jfr vite inom staten). Det allmänna biblio-

teksväsendet är såtillvida en gemensam resurs.  

 

Första stycket behandlar bibliotekens utlåning till varandra och den 

ska alltså vara obligatorisk och avgiftsfri. Detta gäller enligt andra 

stycket första meningen inte folk- och skolbibliotek. Det innebär att 

dessa bibliotek inte är skyldiga att låna ut böcker ur sina samlingar 

och om de gör det får de ta betalt för lånet men också att andra 

bibliotek inte är skyldiga att avgiftsfritt låna ut böcker till folk- och 

skolbiblioteken. Vid föredragningen har emellertid upplysts om att 

andra stycket första meningen avses ta sikte på folk- och skolbiblio-
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teken som utlånare av böcker och inte som inlånare och att avsikten 

är att andra bibliotek alltid ska vara skyldiga att avgiftsfritt låna ut 

böcker till dem. 

 

Andra stycket andra meningen behandlar något helt annat, nämligen 

folk- och skolbibliotekens möjligheter att låna ut litteratur till bibliotek 

utanför kommungränsen. 

 

Lagrådet föreslår att paragrafen delas upp i två paragrafer av föl-

jande lydelse: 

 

15 § 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa 
litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.  
Första stycket gäller inte när ett folk- eller skolbibliotek ställer littera-
tur ur de egna samlingarna till förfogande för ett annat bibliotek.  
 

16 § 

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknyt-
ning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att 
folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett 
bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför 
kommungränsen. 
 

Godtas Lagrådets förslag måste efterföljande paragrafer numreras 

om. 

 

 

 

 


