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Remiss Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag
till en nationell biblioteksstrategi
(Ku2019/00550/KO)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv
till Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi.
MUCF vill dock lämna några övergripande kommentarer till förslaget.
Sveriges ungdomspolitik omfattar alla personer mellan 13 och 25 år. Unga är inte
en homogen grupp. Delar av strategin nämner yngre barn men myndigheten
saknar en analys, med ett jämställdhetsperspektiv, av vilka bibliotekstjänster
ungdomar och unga vuxna behöver och efterfrågar.
MUCF vill också lyfta att tillgång till en kvalitativ bibliotekstjänst är viktigt för
alla unga, oavsett bostadsort. Tillgången till bibliotekstjänster varierar idag
kraftigt mellan landets kommuner. MUCF ställer sig därför positiv till att strategin
lyfter behovet av en stark och likvärdig skolbiblioteksverksamhet. Införandet av
stärkta nationella digitala tjänster är också viktigt mot bakgrund av de olika
ekonomiska, digitala och geografiska förutsättningar som idag finns i landets
kommuner. Mer jämlika digitala tjänster kräver också mer jämlik infrastruktur.
MUCF ställer sig också positiv till förslaget att den mångspråkiga
biblioteksverksamheten ska stärkas. Enligt www.ungidag.se besöker unga utrikes
födda bibliotek i större utsträckning än inrikes födda.
Strategin lyfter bibliotekens roll som samhällets öppna rum. De används för
bildning, upplevelser och samtal. Det medför att bibliotek måste vara en trygg
plats för alla unga. MUCF är en HBTQ-strategisk myndighet, arbetar med
jämställdhetsintegrering och för unga med funktionsnedsättning. Mot bakgrund av
att vissa grupper, till exempel unga HBTQ-personer, känner sig otrygga på
offentliga platser, och att vissa grupper av unga avstår från fritidsaktiviteter av
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rädsla för att bli dåligt bemötta, ser MUCF det som viktigt att alla unga upplever
att bibliotek är trygga platser.

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utredare Petter
Holmgren har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den
slutliga beredningen av ärendet.
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