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Yttrande över rapporten Demokratins skattkammare - förslag
till nationell biblioteksstrategi
- Dnr Ku2019/00550/KO

Statens institutionsstyrelse (SiS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
Demokratins skattkammare - förslag till nationell biblioteksstrategi.
SiS bedriver individuellt anpassad tvångsvård med stöd av lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM). Vi ansvarar också för verkställigheten av sluten
ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).
Vi kan också ta emot barn, ungdomar och klienter för frivillig vård enligt
bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
SiS bedriver inom ungdomsvården skola på samtliga särskilda ungdomshem.
Verksamheten bedrivs som en särskild utbildningsform i enlighet med 24 kap. 8-9 §§ i
skollagen (2010:800). Skolverksamheten omfattas av samtliga relevanta delar i skollagen
och övriga skolförfattningar med undantag för bestämmelser om registerkontroll och
bestämmelser om skollokaler. Det innebär att det i huvudsak ställs samma krav på SiS
skolverksamhet som på verksamheter inom skolväsendet.

Synpunkter på betänkandets förslag
SiS bedömer att följande förslag skulle vara särskilt gynnsamma för SiS möjligheter att
erbjuda en kvalitativ och ändamålsenlig tillgång till bibliotekstjänster inom
skolverksamheten:
• stärkta skolbibliotek,
• stärkt mångspråkig biblioteksverksamhet samt
• stärkta nationella digitala bibliotekstjänster.
I strategin lyfter man fram allas rätt att ta del av den biblioteksverksamhet de har behov
av samt att hinder kopplade till vad man benämner som praktiska skäl bör undanröjas
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(sidan 8). I strategin nämns olika grupper med exempelvis bristande kunskaper i
svenska språket, nationella minoriteter och personer med olika former av
funktionshinder som grupper man genom strategin önskar ska få förbättrad tillgång till
bibliotekstjänster (sidorna 6-9). SiS önskar i detta sammanhang lyfta personer i
samhällsvård, särskilt inom de olika formerna av tvångsvård, till de grupper som är i
behov av ökad tillgänglighet till bibliotekstjänster. Personer som befinner sig i gruppen
har inte sällan en bristfällig skolbakgrund. En konsekvens av detta kan vara att
kunskaper och förmågor relevanta för ett konstruktivt deltagande i ett demokratiskt
samhällsliv kan vara bristfälliga. Gruppen har på grund av vårdinsatsens karaktär
dessutom begränsade möjligheter att ta del av bibliotekstjänster generellt i samma
utsträckning som andra grupper, vilket enligt SiS bedömning gör målgruppen i behov
av prioritering för framtida förstärkningar av tillgänglighet inom biblioteksväsendet.
SiS har utifrån sitt uppdrag inga övriga synpunkter på strategins bedömningar och
förslag.
Beslut i yttrandet har fattats av generaldirektören Elisabet Åbjörnsson Hollmark. I
handläggningen har deltagit enhetschefen Anita Andersson. Föredragande har varit
utredaren Tobias Lundberg.
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