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Yttrande över remiss - Papper, poddar och Pliktmateriallagstiftning
för ett tryggat källmaterial
Beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslagen eller materialet i remissen.
Ärendebeskrivning
Regeringskansliet har skickat betänkandet Papper, poddar och
pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källsmaterial på remiss till Gislaveds
kommun.
Uppdraget för betänkandet har varit att se över regelverket för pliktleverans av
material och Kungliga bibliotekets övriga arbete med att samla in, beskriva,
bevara och tillhandahålla material. Översynen skulle även omfatta de rättsliga
förutsättningarna för behandling av personuppgifter
Syftet med att samla in framställt material att för att göra det tillgängligt för
allmänheten i framtiden. Nuvarande lagstiftning utformades för ett analogt
medielandskap och omfattar fysiskt utgivna medier. Visst elektroniskt material
samlas också in med stöd av e-pliktlagen. I vissa fall fungerar nuvarande
lagstiftning precis som det är tänkt, medan den andra gånger inte kan tillämpas
eftersom det pliktexemplar som ska samlas in med stöd av lagen idag, sprids
med en annan teknik än den som lagen träffar. Även det att dagens
leveransplikt bygger på eget initiativ är begränsande för insamlandet.
Utvecklingen av hur text, bild, rörlig bild och ljud produceras och sprids har
gått så långt att lagstiftningen inte längre omfattar allt det som lagstiftaren avsåg
att samla in.
Betänkandet föreslår att pliktexemplar, med undantag för skrifter och tekniska
upptagningar, ska lämnas via nätverk. Materialet ska som huvudregel lämnas så
snart som möjligt, dock senast tre månader från tillgängliggörandet. För att ge
utrymme för viss flexibilitet ska regeringen eller den myndighet regeringen
utser i enskilda fall få besluta om undantag från skyldigheten att lämna
pliktexemplar. Ett sådant beslut får meddelas om ett material inte bedöms ha
ett väsentligt värde för forskningen eller bevarandet av det svenska kulturarvet
eller om materialet ändå bevaras för framtiden på ett betryggande sätt. Sådant
undantag får också beslutas om det annars finns särskilda skäl. I enskilda fall får
det även beslutas om undantag eller avvikelser från bestämmelserna om antal
pliktexemplar, till vem pliktexemplar ska lämnas, det som ska åtfölja
pliktexemplaret, metoden för överlämnandet och när leverans ska ske.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet
avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar.
Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked
om detta.
Gislaveds kommun har inga synpunkter att lämna.
Beslutsunderlag
Remiss, Papper, poddar och Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2021
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Yrkanden
Fredrik Sveningson (L): Att ärendet inte ska vara beredande utan beslutas idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslutet skickas till:
Regeringskansliet
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