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Sölvesborgs kommun anser att utredningen ligger i tiden och är nödvändig
utifrån dagens mediesamhälle. Att tydliggöra syftet med pliktinsamlingen
är också viktigt och bra.
Idag går medieutvecklingen med stormsteg och spridningsformerna har
utvecklats och mångfaldigats. Den nuvarande lagstiftelsen angående
pliktexemplar inte fungerar fullt ut i dagens medielandskap, då
pliktinsamlingen är mest anpassad till fysiska tryckta exemplar.
I dag samlas det in 7 exemplar till 7 olika mottagare. Enligt utredningen så
räcker det med 2 mottagare som samlar in pliktexemplar. Om man ser till
den mängd som pliktleveransen innebär så måste det ses som en
nödvändig åtgärd.
Här anser dock Sölvesborgs kommun att man bör titta över
fjärrlånebehovet till andra bibliotek i Sverige. Och då speciellt av fysiska
tryckta exemplar. Utredningen bör se över om det verkligen räcker med ett
enda exemplar att låna ut. Kan det så kallade reservexemplaret tillgodose
övriga Sveriges biblioteks behov?
Sölvesborgs kommun anser att det är bra att utredningen även vill att
lagstiftningen inte enbart bygger på leveransplikt, vilken de menar är en
begränsning. De menar på att det inte är lämpligt att kräva leveransplikt av
alla som väljer att sprida sitt material och dels onödigt att kräva leverans av
sådant som finns tillgängligt online. Bevarandet av pliktlevererat material
är reglerat men inte det som är insamlat med stöd av e-pliktlagen.
Stora delar av webben, bloggar, sociala medier, spel och online kultur kan
inte samlas in med stöd av dagens lagstiftning. Vilket vi tycker är en viktig
förändring som gör den nya pliktinsamlingen mer relevant för samhället.
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Att den nya pliktinsamlingen riktar sig till och görs tillgängligt i Sverige, kan
vara problematiskt. Webben är idag så pass internationell, så vad som riktar
sig till Sverige och vad som inte gör det är nästan omöjligt kan definiera.
Pliktinsamlingen innebär att personuppgifter samlas in och hanteras. Här
tycker vi vilket även utredningen betonar att det är viktigt att den enskilda
personliga integriteten skyddas.
Det är bra att pliktinsamlingen är teknik och formatoberoende.
Sölvesborg tycker även att det är bra att utredningen betonar att
insamlingen ska vara utformad så att den på ett representativt sätt fångar
förekommande uttryck. Oavsett om de är sanna eller falska, giltiga och
ogiltiga pålitliga eller opålitliga.
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