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Yttrande över remiss, Läsdelegationens betänkande 
Barns och Ungas läsning - ett ansvar för hela samhället 
(SOU 2018:57) 

 

Region Västernorrland ser positivt på utredningen Barns och ungas läsning – ett ansvar 

för hela samhället.  

Utredningen föreslår en rad åtgärder för att ge alla barn och ungdomar likvärdiga 

förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.  

Prioriterad målgrupp är barn och unga mellan 0–18 år. 

Även vuxna utgör en målgrupp men då främst i egenskap av läsande förebilder för barn 

och unga. 

 

Föreslagna åtgärder som berör bibliotekens läsfrämjande arbete ligger i linje med den 

regionala biblioteksverksamhetens nuvarande arbete och överensstämmer med målen i 

förslaget till ny regional biblioteksplan för 2019 – 2022. 

 

De erfarenheter som Länsbiblioteket Västernorrland har gjort genom pilotprojektet 

Bokstart med medel från Kulturrådet stämmer väl överens med utredningens betoning 

på betydelsen av långsiktiga stödformer för kommuner som i samverkan med 

folkbibliotek, förskolor och BVC arbetar med små barns språkutveckling. 

Länsbiblioteket ser här sin roll att hålla samman ett nätverk i regionen för de 

kommunala satsningarna. 

 

Region Västernorrland instämmer i att det behövs en nationell samling kring barn och 

ungas läsning men avstår att ta ställning till förslaget om inrättande av ett Läsråd. Idén 

är god, men utformning fortfarande oklar.  
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Region Västernorrland är positiv till förslagen kring läsande vuxenförebilder, men anser 

att uppdraget inte bör begränsas till att gälla enbart folkbildningen. Det bör även vara ett 

ansvarsområde för folkbiblioteken. Folkbiblioteken är viktiga kanaler för det regionala 

litteraturuppdraget i kultursamverkansmodellen, det att stärka litteraturen som 

konstform. Här finns både möjlighet till och behov av samverkan mellan regionala och 

lokala biblioteksverksamheter när det gäller litteratur och läsning för vuxna.  

 

Delegationens förslag om ett årligt verksamhetsbidrag till läsfrämjande aktörer är 

mycket positivt. Bra att förenkla för ideella föreningar och andra att bidra till 

läsfrämjande verksamhet. Region Västernorrland anser överhuvudtaget att mer resurser 

bör ges i årliga bidrag och mindre i projektstöd vilka idag ofta har starkt styrande 

kriterier. Att arbeta med läsning och litteratur bör i högre grad vara en daglig 

verksamhet som inte behöver formas efter olika projekt. 

 

Förslaget om att inrätta läsambassadörer för minoritetsspråken ser Region 

Västernorrland som mycket positivt. 

 

Region Västernorrland stödjer helt tanken på ett nationellt läsfrämjandelyft för 

bibliotekarier, men skulle vilja utveckla innehållet från enbart främjande och förmedling 

till att även omfatta barnlitteratur som konstform.  

 

Region Västernorrland välkomnar förslagen om en tydligare koppling till forskning 

samt att regionala biblioteksverksamheter bereds lämna synpunkter när det gäller 

Kungliga bibliotekets och Kulturrådets uppföljning av de läsfrämjande statsbidragen. 
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