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Regeringen överlämnade den 3 februari 2022 ett förslag till riksdagen 
om att det ska vara möjligt att ge vissa personer tillträdesförbud till 
bibliotek.  

 

1 Tillträdesförbud – vad är det? 

En åklagare kan besluta att en person inte får befinna sig på en plats. 
Att bryta mot ett sådant tillträdesförbud är straffbart. 

Idag finns möjligheten att utfärda tillträdesförbud för butiker. Om riks-
dagen godtar förslaget kommer möjligheten införas även beträffande 
bibliotek och badanläggningar. 

En person ska kunna få tillträdesförbud till ett bibliotek om det på 
grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kom-
mer att begå brott i biblioteket eller allvarligt trakassera någon som 
befinner sig där. Tillträdesförbud ska även kunna utfärdas om det på 
grund av särskilda omständigheter finns risk för att personen kommer 
att väsentligt störa verksamheten där eller orsaka betydande skada på 
bibliotekets egendom. 

2 Varför införs de nya bestämmelserna? 

I propositionen redovisas de ordningsproblem som finns på bibliotek 
idag och vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med 
dessa. Regeringen redovisar även varför nuvarande rättsliga verktyg 
anses otillräckliga. Det handlar bl.a. om att det idag enligt praxis från 
Riksdagens ombudsmän (JO) saknas lagstöd för att portförbjuda hot-
fulla eller störande personer. Att vid varje störning avvisa personen 
motverkar enligt regeringen inte de negativa effekterna för personal, 
besökare och verksamheten i stort. Befintliga brottsbestämmelser är 
inte tillämpliga på alla former av allvarliga störningar och det saknas 
därför regler som har en preventiv effekt. 
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Regeringen är medveten om att den föreslagna regleringen inte utgör 
någon patentlösning för alla ordningsproblem, men gör bedömning att 
regler om tillträdesförbud skulle ha en positiv effekt åtminstone på 
särskilt utsatta bibliotek. 

3 Strider inte ett förbud mot bibliotekslagen och rege-
ringsformen regler om fri rörlighet? 

Regeringsformen tillförsäkrar alla en frihet att röra sig inom landet, 
men denna frihet är inte absolut utan får begränsas genom lag. En så-
dan begränsning får dock bara göras för ändamål som är godtagbara i 
ett demokratiskt samhälle. Det krävs också att begränsningen inte görs 
mer omfattande än vad som krävs för att uppnå ändamålet (krav på 
proportionalitet). 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska enligt biblioteksla-
gen verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Varje kommun ska ha 
folkbibliotek som är tillgängliga för alla och anpassade till användarnas 
behov. 

Bibliotekslagen innebär inte någon oinskränkt rätt att i varje samman-
hang få vistas i ett bibliotek. Ett bibliotek får uppställa ordningsregler 
och avlägsna personer som bryter mot dessa regler. Viktigt att notera 
är vidare att en lag, t.ex. bibliotekslagen, kan begränsas genom en an-
nan lag. Bibliotekslagen står inte – på samma sätt som regeringsfor-
men – över andra lagar. 

Mot denna bakgrund är slutsatsen att nya regler om tillträdesförbud 
till bibliotek är förenliga med rättsordningen i övrigt om de uppfyller 
regeringsformens krav på att tillgodose godtagbara ändamål i ett de-
mokratiskt samhälle och är proportionerliga. 

Syftet med förslaget är att främst att skydda personal och besökare, 
men även att skydda bibliotekens demokratiskt viktiga funktion. 

För att tillgodose kravet på proportionalitet är möjligheten för åkla-
gare att utfärda tillträdesförbud begränsad på flera sätt. Förbudet gäl-
ler endast ett visst bibliotek och är begränsat i tid. Beslutet ska grundas 
på tidigare misskötsel och en prognos om fortsatt misskötsel. Barn un-
der 15 år kan inte få tillträdesförbud. Ett förbud gäller inte tillgång till 
digitala tjänster eller tillgång till bibliotekslokalen för att rösta i all-
männa val. I lagen anges att ett tillträdesförbud inte får meddelas om 
det finns mindre ingripande åtgärder som kan tillgodose dess syfte och 
att ett förbud måste vara proportionerligt i det enskilda fallet. Den som 
har fått tillträdesförbud kan överklaga till domstol. 

Sammantaget gör detta att förslaget inte strider mot grundlagen eller 
bibliotekslagen. Lagrådet, som bl.a. har till uppgift att pröva nya lagars 
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förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter, har gjort samma 
bedömning. 

4 Vilken är bibliotekens roll i samband med tillträdes-
förbud? 

Tillträdesförbud får meddelas av åklagare efter ansökan av en företrä-
dare för biblioteket. Frågan om ett tillträdesförbud kan även väckas 
genom en anmälan från polisen. I denna situation krävs dock samtycke 
från en företrädare för biblioteket. Ett tillträdesförbud kan sålunda 
inte komma till stånd om det inte finns en önskan om det hos någon 
som företräder biblioteket. 

Vem som i detta sammanhang anses vara företrädare för ett bibliotek 
preciseras inte i den föreslagna lagen. Istället hänvisas till allmänna 
regler om ställföreträdarskap och fullmakt samt till bibliotekslagens 
bestämmelser om vem som är bibliotekshuvudman. I praktiken kan 
nog chefer, säkerhetsansvariga, kommunala nämnder m.fl. räknas fö-
reträdare i detta sammanhang. 

Personal, externa ordningsvakter och vem som helst i allmänheten kan 
anmäla en överträdelse av ett tillträdesförbud till polisen. 

Bibliotekspersonal har ingen särskild skyldighet att se till att ett tillträ-
desförbud efterlevs. 

5 När träder de nya bestämmelserna i kraft? 

Om riksdagen antar regeringens förslag träder bestämmelserna om 
tillträdesförbud till bibliotek i kraft den 1 juli 2022. 

 

Läs mer: Regeringens proposition 2021/22:108, Tillträdesförbud till 
badanläggningar. 


