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Remissyttrande - Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela 
samhället SOU 2018-224 
   
Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Barns och ungas 

läsning – ett ansvar för hela samhället”.  

 

Regionbibliotek Östergötland fungerar som ett sammanhållande nav för Götabiblioteken, det 

regionala bibliotekssamarbetet där samtliga kommuner i Östergötland samt Tranås kommun 

ingår. Målet med samarbetet är att uppnå en så jämlik biblioteksservice som möjligt i hela 

regionen. Den regionala biblioteksverksamheten är en väl fungerande infrastruktur som har 

överblick över aktörer med gemensamma utvecklingsområden som främjar läsning och 

läsfrämjande arbete. 

 

Sammanfattning 

 

• Region Östergötland instämmer i Läsdelegationens bedömning att Kulturrådet ska 

fortsätta att stödja kommuner som i samverkan med barnavårdscentraler, folkbibliotek 

och förskolor arbetar med små barns språkutveckling. Detta arbete bör ske i regional 

samverkan.   

• Region Östergötland instämmer helt i delegationens förslag att definiera på 

förordningsnivå vad ett skolbibliotek är samt att utreda frågan om bemannade 

skolbibliotek. 

• Region Östergötland ställer sig negativ till att en eller flera aktörer på försök får ett 

årligt verksamhetsbidrag för insatser kring läsning under lov. Region Östergötland 

anser att den nuvarande formen för statsbidrag för läsning på lov ska behållas.  

• Region Östergötland välkomnar förslaget om ett läsfrämjandelyft för 

folkbibliotekarier, men anser att det ska ske i samarbete med högskolor och regional 

biblioteksverksamhet samt att extra medel måste skjutas till från statligt håll.  

• Region Östergötland anser att behovet av att inrätta ett nationellt Läsråd behöver 

utredas mer.  

• Region Östergötland saknar i betänkandet en fördjupad analys om minoritetsspråken, 

läsning på andra språk än svenska samt om digital läsning. Dessa områden är alla 

oerhört viktiga framtidsfrågor som hade behövt större genomlysning. 
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Synpunkter på förslagen 

3.6 Små barns språkutveckling  

Goda livsvillkor formas i stor utsträckning av flera centrala faktorer som Region Östergötland 

ska arbeta för att utveckla. En framgångsfaktor när det gäller små barns språkutveckling är att 

en samverkan sker mellan region och kommun. Detta sker inom den nationella satsningen 

Bokstart vilken Region Östergötland deltar i.  

Region Östergötland instämmer i Läsdelegationens bedömning att Kulturrådet ska fortsätta att 

stödja kommuner som i samverkan med barnavårdscentraler, folkbibliotek och förskolor 

arbetar med små barns språkutveckling. Arbetet bör ske i regional samverkan.  

Region Östergötland anser också, liksom delegationen, att arbetet med små barns 

språkutveckling bör ske i samverkan mellan Kulturrådet, Skolverket och Socialstyrelsen. 

 

5.8 Skolbibliotek och läsning  

Enligt Regional biblioteksplan för Östergötland 2016-2019 ska Regionbibliotek Östergötland 

arbeta med att: ”Främja skolbiblioteksutveckling utifrån genomförd utredning om 

skolbibliotek i regionen. Kompetensutveckling inom medie- och informationskompetens, barns 

språkutveckling och skolbibliotekets pedagogiska och läsfrämjande roll.” 

Delegationens förslag är att utreda frågan om bemannade skolbibliotek, att definiera, på 

förordningsnivå, vad ett skolbibliotek är samt att ge Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna 

råd om hur man bygger upp skolbiblioteksverksamhet. 

Region Östergötland ställer sig positiv till förslaget som helhet och anser att skolbibliotek i 

första hand ska vara bemannade med utbildade bibliotekarier. 

 

7.4 Läsning på lov 

Den största läsfrämjande aktören i landet är folkbiblioteken och där finns kunskapen om 

litteratur och läsning. Regionbibliotek Östergötland har för andra året erhållit 

Kulturrådsbidrag till Läslov och tillsammans med regionens bibliotek bedrivs ett stort 

läsfrämjande arbete under alla lov.  

Region Östergötland vänder sig emot förslaget att en eller flera aktörer ska få ett flerårigt 

bidrag för läsfrämjande verksamhet under loven och anser att läslovsbidraget ska behållas i 

sin nuvarande form med möjlighet för regionala biblioteksverksamheter att söka.  

Region Östergötland motsätter sig att medel flyttas från kultursamverkansmodellen.  

 

8.7 Bibliotek och läsfrämjande  

En viktig del i regional biblioteksverksamhet är arbetet med kompetenshöjning för 

bibliotekspersonal utifrån folkbibliotekens behov.  

Region Östergötland anser att förslaget att det ska tas ett samlat nationellt ansvar för ett 

läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier är bra, men det måste ske i samarbete med de regionala 

biblioteksverksamheterna samt högskolor.  

Region Östergötland motsätter sig att medel riktas om från det tillfälliga stödet från 

Kulturrådet, Stärkta bibliotek, till ett nationellt läsfrämjandelyft. 

 

10.5 Läsråd 

Delegationen föreslår att ett Läsråd inrättas som ska arbeta för att samla och samordna aktörer 

kring barns och ungas läsning. Region Östergötland håller med om att samarbeten mellan 
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departement och med olika andra aktörer är nödvändiga, men anser att frågan om ansvaret för 

detta behöver utredas mer. Istället för att skapa ännu en institution, bör det utredas om den 

sammanhållande roll för läsfrämjande som Kulturrådet har kan stärkas.  
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