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Remiss för yttrande: Barn- och ungas läsning - ett
ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Dnr BOU 2018-565
Ärende
Regeringen gav 2016 Läsdelegationen i uppdrag att inom ramen för satsningen
Hela Sverige läser med barnen, samla alla aktörer – skola, kultur och
föreningsliv, t.ex. idrotten – runt insatser för läsning i och utanför skolan
(dir.2016:78).
Syftet med uppdraget var att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer
likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda
läsupplevelser.
Delegationens förslag i korthet:
Skolbiblioteksverksamheten ska stärkas. Bland annat genom att bemanning av
skolbibliotek ska utredas och att skolbiblioteksverksamhet ska definieras på
förordningsnivå.
Ett nationellt läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier ska genomföras.
Läsning och litteratur ska bli en självklar del av förskolans och fritidshemmets
pedagogiska verksamhet. Bland annat genom att läsning av litteratur ska
skrivas in i läroplanerna, och att medarbetare i verksamheterna ska ges
kompetensutveckling och stöd i arbetet i hur de kan arbeta med litteraturen.
Ett Läsråd ska inrättas som ska arbeta för att samla och samordna aktörer och
insatser inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kring
barns och ungas läsning.
I bifogat yttrande finns utbildningsförvaltningens synpunkter kring
Läsdelegationens betänkande efter samråd med kultur- och fritidsförvaltningen.
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker utbildningsförvaltningens förslag
till yttrande till betänkandet ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället” (SOU 2018:57).
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Utbildningsförvaltningens förslag till beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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