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Halmstads kommuns yttrande över Läsdelegationens betänkande Barns 
och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället - SOU 2018:57 
 
 
Halmstads kommun ställer sig positiv till förslagen i betänkandet.  
 
En ökad läs- och skrivförmåga, till följd av en ökad medvetenhet kring vikten av läsning och 
läsfrämjande insatser, kan på lång sikt förväntas leda till en ökad demokratisk delaktighet samt 
minskade kostnader. Om fler får tillgång till förebyggande och tidiga insatser kan också skillnader 
baserat på socioekonomiska förutsättningar i befolkningen minska.  
 
Läsdelegationens bedömning är att det läs- och kunskapsfrämjande arbetet i och utanför förskola och 
skola bör vara ett ansvar för alla nivåer; nationell, regional, kommunal samt lokal nivå. Det ställer krav 
på en förvaltnings- och professionsövergripande samverkan inom Halmstads kommun. 
Ställningstagandet både bekräftar, stärker och utmanar de processer som redan i nuläget pågår inom 
och mellan professioner och förvaltningar.  
 
För att leva upp till förslagen behöver förvaltningar och professioner ytterligare kvalitetssäkra 
samverkan kring de åtgärder och insatser som ska erbjudas barn och elever. Inledningsvis innebär flera 
av förslagen om de införs en kostnadsökning och ett ökat krav på arenor för samverkan inom och 
mellan professioner och förvaltningar. Genom att möjliggöra en samverkan inom och mellan 
professioner- och förvaltningar kan kvaliteten på insatser och åtgärder vidare utmanas och stärkas.  
 
Eftersom förslagen är frivilliga skulle konsekvenserna av dem på förvaltningsnivå och kommunnivå 
inte leda till några nya åtaganden. På så vis visar utredningen på kort sikt inga negativa konsekvenser 
varken ekonomiskt, socialt eller organisatoriskt. På lång sikt ska tilläggas att det kan tillkomma nya 
åtaganden genom nyrekrytering av bibliotekarier till främst skolornas bibliotek (förslag kring 
bemanning kommer enligt betänkandet komma att utredas ytterligare innan färdigt förslag). 
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Kommentarer kring specifika förslag i betänkandet 

Bibliotek och läsfrämjande 
Förslag 
Ett nationellt läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier ska genomföras. 
 
Kommentar 
Halmstads kommun är positiv till förslaget. 
Kontinuerlig fortbildning inom området för bibliotekarier är en förutsättning för att möta upp den 
efterfrågan som finns och för att vara med i tiden. Att utbildningsinsatserna utgår från en didaktisk 
grund bör ses som en förutsättning och förtydligas. 
 
Läsande förebilder 
Förslag 
Föräldrars engagemang kring läsning är särskilt viktigt för barns läsutveckling, även om andra personer i barnets närhet 
kan ha väl så stor betydelse. Föräldrar som uppskattar att läsa och vill dela den erfarenheten med sina barn förmedlar en 
positiv attityd till läsning, vilket kan bli avgörande för ett barns läsutveckling. Läsfrämjande för barn och vuxna bör inte 
ses som två separata områden. 
 
Kommentar 
Halmstads kommun är positiv till förslaget. 
Folkbiblioteken har en central roll i detta arbeta. Detta bör förtydligas i läsdelegationens förslag. En 
samverkan mellan föräldrar och folkbiblioteken kring barnens läs- och språkutveckling är nyckel i 
sammanhanget. 
 
Förslag 
Studieförbunden bör, inom ramen för uppdraget att stärka föräldrars delaktighet i sina barns lärande, särskilt fokusera 
på föräldrar som läsande förebilder. 
 
Kommentar 
Halmstads kommun är positiv till förslaget. 
Här bör det emellertid understrykas att professionen primärt återfinns inom skola och bibliotek och att 
samverkan bör vara en självklarhet i sammanhanget. 
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