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Svar på remiss- Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna 
synpunkter på Läsdelegationens betänkande "Barns och 
ungas läsning - ett ansvar för hela samhället" 

 
Sundbybergs stad ställer sig positiv till förslagen i Läsdelegationens betänkande 
"Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället" Staden anser att de 
identifierade utvecklingsområdena av särskild vikt för barn och ungas läsning är väl 
utarbetade och bygger på ett brett underlag. 

Staden anser att de föreslagna åtgärderna är angelägna utifrån ett barnrättsperspektiv 
och att barns rätt till utbildning med respekt för barnens kulturella identitet, eget 
språk och egna värden behöver beaktas. I synnerhet behöver de yngsta barnens 
behov gällande språkutveckling och god undervisning beaktas i det fortsatta arbetet. 
I betänkandet lyfts målgruppen upp som 0-18 år, där stor vikt läggs vid de äldre 
barnen i förskoleåldern. En mer förtydligad och specificerad åldersindelning 
behöver göras för att förstå behoven och betydelsen av arbetet kring barnens 
språkutveckling i de olika åldrarna och samhället i stort. 

Ett nationellt fokus på barns och ungas läsning med kompetensinsatser på nationell 
och regional nivå välkomnas av staden då kompetensutveckling och samverkan är 
två utvecklingsområden av särskild vikt för att öka barns och ungas läsförmåga. 

Sundbybergs stad ställer sig positiv till betänkandets förslag om ett utökat ansvar i 
samhället för att nå önskvärda resultat. Samverkan på lokal, regional och nationell 
nivå blir därmed nödvändigt. Ett nationellt och regionalt fokus på barns och ungas 
läsning är också av särskild vikt i arbetet med att ge alla barn och ungdomar mer 
likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. 
Staden menat att Skolverket blir en viktig part gällande utveckling, samverkan och 
spridning av goda exempel. 
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