1

Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-10-22 kl. 14:30-14:40

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
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Remiss från Kulturdepartementet - Barns och ungas läsning - ett ansvar
för hela samhället (SOU 2018:57)

STK-2018-808
Sammanfattning

Inom ramen för satsningen Hela Sverige läser med barnen beslutade regeringen i september 2016
att ge Läsdelegationen i uppdrag att kartlägga och följa utvecklingen inom det läsfrämjande
området. Syftet med betänkandet är att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga
förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.
Läsdelegationen har överlämnat betänkandet Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället.
Delegationens identifierade utvecklingsområden:










Små barns språkutveckling
Läsning i skolan
Skolbibliotek och läsning
Läsning på fritidshem
Läsning på lov
Bibliotek och läsfrämjande
Läsande förebilder
Uppföljning av och samverkan kring barns och ungas läsning
Samverkan kring barns och ungas läsning

Förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
kulturnämnden har inkommit med yttranden. Samtliga ställer sig positiva till betänkandet och
delar Läsdelegationens uppfattning om vikten av att motivera barn och unga till läsning.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande och skickar yttrandet
till Kulturdepartementet.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KSAU 181022 - Läsdelegationens betänkande, Barns och ungas
läsning - ett ansvar för hela samhället
Yttrande Läsdelegationens betänkande - Barns och ungas läsning, ett ansvar för
hela samhället
Remiss från Kulturdepartementet - Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället (SOU 2018:57)
SOU 2018:57
Förskolenämnden beslut 180919 §108
Remissvar från förskolenämnden

3






Grundskolenämnden beslut 180919 §123 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 180921 §112
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

