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Rut in för anmälan om tillträdesförbud vid
Bibliotek Uppsala

Förslag t ill beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att uppdra till kulturförvaltningen att ta fram en rutin för anmälan om
tillträdesförbud vid Bibliotek Uppsala, samt

2. att informera kulturnämnden om upprättad rutin.

Ärendet

Lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek (2021:34) trädde i
kraft den 1 juli 2022.Enligt lagen får en person förbjudas att få tillträde till och vistas i
ett bibliotek, där verksamhet bedrivs som riktar sig till allmänheten.
Kulturförvaltningen föreslår att en rutin för att tillämpa lagen tas fram. Rutinen
behöver kontinuerligt ses över och anpassas efter de erfarenheter som görsutifrån den
nya lagen. Kulturförvaltningen föreslår att förvaltningen fattar beslut om rutinen och
ansvarar för uppdatering och uppföljningav rutinen samt informerar nämnden om
upprättad rutin.

Beredning

Ärendet har beretts av bibliotekets ledningsgrupp.

Föredragning

Lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek (2021:34) trädde i
kraft den 1 juli 2022.Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och
vistas i en butik, en badanläggning eller ett bibliotek, där verksamhet bedrivs som
riktar sig till allmänheten (tillträdesförbud).

Kulturförvaltningen Datum: Diarienummer:
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En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda omständigheter finns 

risk för att han eller hon kommer att begå brott i biblioteket eller allvarligt trakassera 
någon som befinner sig där. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det 

särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott på eller i anslutning till platsen. 
Brott som personen har begått före femton års ålder får inte beaktas.  

En person kan även i annat fall få tillträdesförbud till ett bibliotek, om det på grund av 

särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att väsentligt störa 
verksamheten där eller orsaka betydande skada på bibliotekets egendom.  

Tillträdesförbud får inte avse den som är under femton år. 

Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre ingripande åtgärd, 
får förbud inte meddelas. Tillträdesförbud får meddelas endast om skälen för åtgärden 
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den enskilde. 

Ett tillträdesförbud omfattar inte tillträde till och vistelse på en plats endast i syfte att 

rösta i val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet 

eller Sametinget eller i en folkomröstning. 

En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av en företrädare för 

biblioteket. En fråga om tillträdesförbud tas också upp på anmälan av 

Polismyndigheten. En sådan anmälan får dock göras endast efter samtycke från en 
företrädare för biblioteket. Polismyndigheten är inte part i det ärende som anmälan 
gett upphov till.  Har åklagaren beslutat om tillträdesförbud är han eller hon skyldig att 

på begäran av en företrädare för biblioteket föra dess talan vid domstolen, om inte 
särskilda skäl talar mot det. 

Tillträdesförbud gäller för en viss tid, högst ett år. Tillträdesförbudet gäller omedelbart, 

om inte något annat beslutas. Ett tillträdesförbud får förlängas med högst ett år i taget, 

om förutsättningarna i lagens 2 § är uppfyllda. 

För att ombesörja att lagen tillämpas korrekt inom biblioteksverksamheten i Uppsala 
kommun föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag 

att ta fram en rutin samt att nämnden delges information om upprättad rutin. 
Förvaltningen föreslår, i enlighet med kommunens upprättade regelverk för 

styrdokument, att förvaltningen får ansvar för att upprätta, uppdatera och följa upp 
rutinen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut innebär inga betydande ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad den 2 september 2022 

 

Kulturförvaltningen 

 

Sten Bernhardsson  

Förvaltningsdirektör  
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