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Regeringskansliet har begärt att Riksantikvarieämbetet yttrar sig över
rubricerat betänkande.
Synpunkter
Genom den snabba teknikutvecklingen och medielandskapets ökande
diversifiering har det länge framstått som nödvändigt att hela det aktuella området
belyses och analyseras i ett sammanhang. Riksantikvarieämbetet välkomnar den
breda och ambitiösa genomlysning som utredningen genomfört. Det är klokt att
sträva efter en medie-, teknik- och formatoberoende lagstiftning, som inte riskerar
att snabbt bli föråldrad och frånsprungen av den fortsatta teknik- och
samhällsutvecklingen.

Riksantikvarieämbetets övergripande bedömning är att utredningens förslag och
resonemang är balanserade och väl avvägda. I det följande kommenterar vi
endast vissa aspekter av utredningen.

Riksantikvarieämbetet välkomnar förslaget att en ny lag inleds med en paragraf
som anger syftet. Det är av stort värde att insamlingen tydligt motiveras och sätts
in i ett större sammanhang.
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minskar, inte minst i samband med att detta ställs till förfogande för fjärrlån. För att
kompensera för detta behöver alla typer av bibliotek samarbeta för att tillsammans
ta ansvar för en så heltäckande försörjning med tryckt litteratur som möjligt.
Vitterhetsakademiens bibliotek vid Riksantikvarieämbetet är ett specialbibliotek
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med omfattande samlingar, som inom sina ämnesområden skulle kunna avlasta
Lunds universitet med fjärrlån. Det kan också nämnas att samtal pågår mellan
Kungliga biblioteket, universitets- och högskolebiblioteken samt specialbiblioteken
för att åstadkomma ett nationellt ramverk för gallring och bevarande av fysiska
samlingar. Strävan är att landets bibliotekssamlingar ska vara en gemensam
resurs till stöd för forskning och annan användning.

Detta beslut har fattats av överantikvarien Knut Weibull efter föredragning av
enhetschefen Johannes Rudberg. Även avdelningschefen Inger Mattsson har varit
med om den slutliga handläggningen. Beslutet har signerats digitalt.

Knut Weibull
Johannes Rudberg
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