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Uppdrag till Kungl. biblioteket om nationella minoriteters bibliotek

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att genomföra en satsning på de
nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive
språkgrupp och för landets kommuner.
Bakgrund

Enligt 5 § i bibliotekslagen (2013:801) ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland
annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.
Kungl. biblioteket fick 2015 i uppdrag att lämna förslag till en nationell
biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det
allmänna biblioteksväsendet (Ku2014/01693, Ku2015/00747). I mars 2019
redovisades rapporten Demokratins skattkammare – förslag till en nationell
biblioteksstrategi. I förslaget lyfter Kungl. biblioteket bl.a. behov av stärkta
bibliotek för nationella minoriteter och urfolk. Urfolket samernas och de
nationella minoriteternas bibliotek föreslås tilldelas uppdrag och resurser
som resursbibliotek för sina språkområden. Även behov av stöd till
medieförsörjning och distribution av medier på de nationella
minoritetsspråken lyfts fram.
I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/2021:1, utg. omr 17) anger
regeringen att biblioteken har stor betydelse för det läsfrämjande arbetet och
för att främja de nationella minoriteternas språk och urfolket samernas
språk. Viktiga delar i detta är utveckling och drift av nationella
resursbibliotek och Kungl. bibliotekets arbete med nationella digitala
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bibliotekstjänster för att stötta läsfrämjande och medieförsörjning på de
nationella minoritetsspråken.
Riksdagen har, efter förslag från regeringen i budgetpropositionen för 2021
(prop. 2020/2021:1, utg. omr. 17, bet. 2020/21:KrU1., rskr. 2020/21:106),
beslutat om att avsätta medel till Kungl. bibliotekets genomförande av det
samlade ansvar för statens stöd och samordning inom biblioteksväsendet
inom ramen för anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet. Regeringen har
den 17 december 2020 beslutat om villkor för 2021 för anslag 1:6 Bidrag till
allmän kulturverksamhet ap. 2. Av villkoret framgår att av anslagsposten får
högst 10 000 000 kronor fördelas till en satsning på nationella minoriteters
bibliotek.
Närmare om uppdraget

Kungl. biblioteket ska genomföra en satsning på de nationella minoriteternas
bibliotek som resursbibliotek. Uppdraget innefattar Judiska biblioteket
(jiddisch), Finlandsinstitutets bibliotek (finska), Nordkalottbiblioteket
(meänkieli) samt Samernas bibliotek (samiska) genom Sametinget. I
uppdraget ingår bl.a. att dessa bibliotek ska vara stöd för landets kommuner
och främja medieförsörjning på de nationella minoritetsspråken. I uppdraget
ska tillgång till litteratur för barn och unga särskilt beaktas.
Idag finns inget motsvarande bibliotek för romani chib som det finns för de
övriga nationella minoritetsspråken. Kungl. biblioteket bör därför särskilt se
över och lämna förslag på hur biblioteksverksamhet för romani chib kan
främjas.
Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sametinget och berörda
nationella minoriteter och efter inhämtande av synpunkter från Statens
kulturråd, Sveriges Kommuner och Regioner och andra berörda aktörer.
Kungl. biblioteket ska lämna delredovisningar av uppdraget till
Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2022 och 1 mars 2023. En slutredovisning
ska lämnas senast den 1 mars 2024. Redovisningen ska bl.a. innehålla en
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redogörelse av hur uppdraget genomförts, uppnådda resultat och en
redovisning av hur medlen har använts.

På regeringens vägnar

Amanda Lind

Matilda Berggren
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Kopia till
Statens kulturråd
Judiska biblioteket
Finlandsinstitutets bibliotek
Nordkalottbiblioteket
Samernas bibliotek genom Sametinget
Centrala Riksförbundet Roma International
Frantzwagner Sällskapet - Sinti Kettanepa
Föreningen Resande Folkets Riksorganisation (FRFRO)
International Romani Union i Norden (IRU)
Internationella Romska Evangelisak Missionen (IREM)
Riksförbundet Romer i Europa
Roma Institutet
Romano Pasos Research Centre
Romernas Riksförbund
Romska Ungdomsförbundet
Sveriges Romerförbund
Trajosko Drom
Sveriges Kommuner och Regioner
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