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Yttrande över remiss från Kulturdepartementet om Barns och ungas
läsning - ett ansvar för hela samhället SOU 2018:57

GYVF-2018-3278
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig
över Kulturdepartementets remiss av betänkandet Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället (SOU 2018:57). Betänkandet är framlagt av Läsdelegationen som på uppdrag av
regeringen kartlagt och följt utvecklingen inom det läsfrämjande området. Syftet med
delegationens uppdrag är att bidra till att alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar och
behov, ges möjlighet att utveckla en fullgod läsförmåga och möjlighet till lustfyllda
läsupplevelser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till betänkandet och anser att
Läsdelegationens förslag kan bidra till att ge barn och ungdomar goda möjligheter att utveckla
sin läsförmåga och skapa läslust.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
skickar detsamma till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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