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Svenska Diabetesförbundet företräder personer med sjukdomen diabetes. Denna patientgrupp är en 
förhållandevis stor grupp. Man räknar med att det idag finns ca 350 000 personer med diabetes i 
Sverige idag. Personer med diabetes kan som komplikation till sjukdomen drabbas av synskador och 
är då beroende hjälpmedel eller annan särskilt anpassad litteratur.  

 
I promemorian föreslås en bestämmelse med innebörd att särskild uppmärksamhet ska riktas åt 
personer med funktionsnedsättning. En bestämmelse med detta innehåll har funnits alltsedan 1996, 
men som konstateras i promemorian erbjuder långt ifrån alla kommuner hjälpmedel i sin verksamhet. 
Detta överensstämmer med förbundets erfarenhet utifrån kontakter med medlemmar. Kommunerna 
ska också enligt förslaget anta biblioteksplaner. Denna bestämmelse har inte funnits lika länge, men 
omfattning och kvalitet på planerna varierar högst väsentligt enligt vad som anges i promemorian. 

Den föreslagna skrivningen om ”särskild uppmärksamhet” i lagförslagets 7 § kan tolkas som att 
gruppen människor med funktionsnedsättning är enhetlig och har samma behov (”deras behov”). 
Svenska Diabetesförbundet anser att skrivningen bör skärpas och att en tydlig koppling ska anges till 
biblioteksplanen, på så sätt att kommunerna måste inventera vilka behov som finns. Diabetesförbundet 
föreslår därför att 7 § får följande lydelse: ”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att erbjuda litteratur och hjälpmedel som är 
anpassade till de behov som finns i kommunen.”. 

Svenska Diabetesförbundet noterar att lagförslaget inte innehåller några påföljds- eller 
sanktionsmöjligheter gentemot kommuner som inte uppfyller lagens krav. Risk finns därför för att just 
de grupper som ska ges särskild uppmärksamhet kommer i skymundan vid de prioriteringar som görs i 
verksamheterna, särskilt när fråga är om nedskärningar i anslag. Detta kan vara en av anledningarna 
till inte alla kommuner ännu, efter 16 år, erbjuder hjälpmedel. Förbundet anser att denna fråga bör 
belysas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 
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