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Sammanfattning av betänkande i stort 

Eksjö kommun anser att en gedigen genomlysning av har gjorts inom det 
läsfrämjande området. 

Betänkandet kan användas som stöd i kommunens egna utvecklingsarbete 
kring läsfrämjande insatser.  

Eksjö kommun upplever dock att genomlysningen utgått från 
storstadsregionens förutsättningar. Vissa förslag anser Eksjö kommun vara 
orealistiska i en mindre kommun. 

 

Synpunkter kring delegationens förslag och bedömningar 

 

5.8 Förslag gällande skolbibliotek och läsning 

Eksjö kommun tycker att förslaget att definiera vad en 
skolbiblioteksverksamhet innebär är bra.  

9.4 Bedömningar gällande läsande förebilder 

”Kommuner bör arbeta för att inrätta tjänster för 
läsfrämjandeambassadörer som företräder de nationella minoritetsspråken 
och som kan vara vuxna läsande förebilder för barn och unga”. 

Eksjö kommuns bedömning är att en kommun i Eksjö storlek inte har 
denna möjlighet ur ett flertal perspektiv såsom ekonomi och tillgång på 
kompetens. 

12.3 Konsekvenser för huvudmännen 

Delegationen anser att förslaget om bemannande skolbibliotek innebär 
konsekvenser för huvudmännen och måste hanteras om det blir aktuellt. 
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Eksjö kommun anser att det är viktigt att frågan utreds kring hur det ska 
hanteras och finansieras då det kommer att påverka kommunens ekonomi 
och dess prioriteringar.  

11.4 Finansieringsformer för läsfrämjande verksamhet 

Långsiktig och förutsägbar statlig finansiering är viktiga delar för att få 
kontinuitet i de läsfrämjande insatserna. Eksjö kommun anser att statligt 
stöd via projekt försvårar främjandet av kontinuitet i insatserna. 

11.5 Barns och ungas läsintresse och den digitala tekniken 

Eksjö kommun vill också uppmärksamma behovet att göra den digitala 
läsningen tillgänglig för alla. Framförallt när det gäller tekniska lösningar 
och att den digitala läsningen många gånger är låst bakom betalväggar.  

 

På barn- och ungdomssektorns vägnar 

 

Bengt-Olov Södergren 
Skolchef 

 


