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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om läsambassadörer och möjlighet
att lämna utsorterade böcker till Fritidsbanken
KS2020/64/09
Förslag till beslut
Medborgarförslaget om läsambassadörer i skolorna och förslaget om att
skänka bibliotekets utsorterade böcker till Fritidsbanken avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit för att främja läsandet i Sunne
kommun.
Förslaget består av två delar:
1. Avsätt medel till läsambassadörer i skolorna
2. Låt biblioteket skänka utrangerade böcker till Fritidsbanken för att
på så sätt hitta nya målgrupper,
Då budgeten för närvarande inte medger ytterligare resurser för
läsfrämjande åtgärder än de som redan finns och Fritidsbanken inte har
plats för att ta emot böcker föreslås att medborgarförslaget avslås.
Utredning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit för att främja läsandet i Sunne
kommun.
Förslaget består av två delar:
1. Avsätt medel till läsambassadörer i skolorna
2. Låt biblioteket skänka utrangerade böcker till Fritidsbanken för att
på så sätt hitta nya målgrupper
Vid kontakt med förslagsställaren och vidare utredning hur förslaget
kommit fram framkom att läsambassadörer skulle ersätta avsaknaden av
skolbibliotekarier. Medborgarförslaget hade förgåtts av en diskussion med
barnbibliotekarierna om att kontakterna mellan skolan och bibliotek kunde
förbättras med hjälp av skolbibliotekarier. Idag finns skolbibliotek, men
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inga skolbibliotekarier. Med nuvarande budgetsituation är det inte
prioriterat med vare sig läsambassadörer eller skolbibliotekarier.
Därmed inte sagt att inte skolan redan nu arbetar med läsfrämjande
åtgärder.
”Arbetet med språk- och läsutveckling samt undervisning i läsförståelse
och skrivande är ett av förskolans och skolans huvuduppdrag. I Sunne
kommuns förskolor och skolor sker arbetet fokuserat genom ett språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt med särskilt utbildade handledare som
leder arbetet tillsammans med rektorer och lärare. Vi följer upp elevers
utveckling och måluppfyllelse genom bland annat nationella prov där
läsförståelse är en viktig del. Resultaten följs upp på såväl verksamhetssom huvudmannanivå, och det sker ett ständigt utvecklingsarbete på
skolorna utifrån den analys som görs. Förskolan och skolan har kunskapen
både om läsandets betydelse för skolframgång och om hur läsinlärningen
gynnas. Förskollärare och lärare har en gedigen utbildning i pedagogik,
vilket innebär att de vet hur barn lär och vad som påverkar lärandet i olika
riktningar. Förskolan och skolan har ett gott samarbete med hemmen och
för en ständig dialog med vårdnadshavarna om vikten av att läsa för och
tillsammans med barnen. Både förskolan och skolan har ett nära samarbete
med kommunens bibliotekarier. Bland annat genom hjälp med att sätta
ihop bokpåsar till föräldrar i förskolan, organisera författarbesök på
skolorna och ta emot grupper av elever på biblioteket. Att sprida vikten av
läsning och stimulera läsandet genom att verka på arenor utanför förskolan
och skolan utgör komplement till vårt uppdrag, vilket vi ser som mycket
positivt.”
Sunne bibliotek ställer sig mycket positivt till att skänka utrangerade
böcker till Fritidsbanken. Vid utredning av ärendet framkom att
Fritidsbanken tyvärr inte har möjlighet att ta emot böcker i de lokaler som
de förfogar över just nu. Däremot så har biblioteket normalt en rad
aktiviteter för att nå nya målgrupper för läsande. Bland annat kommer det
komma upp fler så kallade bokskåp runtom i kommunen i sommar. Bland
annat i Västra Ämtervik och på Mejeriängen.
Med anledning av detta förslås avslag på medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse 200505
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Vi är ett lärarlag på Klarälvdalens folkhögskola som valt att aktivt engagera oss i Värmland
läser, ett regionprojekt med mål att värmlänningar ska ha tillgång till ett rikt språk. Det
handlar främst om att stärka och utveckla läsförståelsen genom läsfrämjande insatser.
l vårt arbete meddeltagare/eleversom inte klarat av sina grund- och/eller gymnasiestudier
har vi sett en klar koppling till läsandet. Forskningen visar också läsningens betydelse både
för den språkliga utvecklingen och för förmågan till fantasi och inlevelse.
Vi ser en fara med att läsandet minskar - mycket få av våra deltagare läser böcker
kontinuerligt. De är inte heller uppdaterade när det gäller nyheter, varken lokalt eller
globalt, vilket i slutänden också får ses som ett demokratiproblem.
Sunne kommuns skolor har många lärare som brinner för läsandet och tillgång till böcker i
dess olika former-både fackprosa och skönlitteratur. Där är det förmodligen så att
tidsbristen påverkar möjligheten att mer aktivt arbeta med den viktiga läsningen.
Vi önskar att dessa eldsjälar stöds i sitt arbete genom att biblioteket ges specialdestinerade
anslag för att stimulera läsandet, framför allt i högstadiet och gymnasiet. Den lustfyllda
läsningen behöver stimuleras och ta en större plats för att stärka elevernas möjligheter att
lyckas med sina studier. Detta skulle kunna uppnås med hjälp av "läsambassadörer" som
besöker klasserna. Fler elever som går ur grundskola- och gymnasium med fullständiga betyg
borde vara ett självklart mål för Sunne kommun.
Fritidsbanken är ett populärt inslag i kommunens utbud av möjligheter att få fysisk
stimulans. Som en extra bonus borde också läsandet kopplas ihop med fritiden. Många unga

ser inte biblioteket som ett självklart besöksmål för att få lustfylld träning i läsning och
fantasi. Därför vill vi att privatpersoner och biblioteket ges möjlighet att lämna sina
utsorterade barn-och ungdomsböcker tillfritidsbanken. Detta skulle kunna locka nya
grupper till läsning i större omfattning. Förhoppningsvis kan då också biblioteket bli mer
attraktivt som en källa för kunskap och lust till vidare studier och nöjesläsning.

Sunne den 20 januari 2020
Personalen på allmän kurs, Klarälvdalens folkhögskola
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