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Motion - Ge alla barn i Härnösand ett eget bibliotek!
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen så tillvida att kommunstyrelsen uppdras att genomföra
lässatsningen på lämpligt sätt.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Eva Olstedt-Lundgren (L) och Karin Frejarö (MP).
Yrkanden
Eva Olstedt-Lundgren (L) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
Eva Olstedt-Lundgren (L) har i en motion (Kf 2016-03-21§46) föreslagit att
Härnösands kommun ska erbjuda en lässatsning för barn i åldern 4-6 år där
en bok om året delas ut för att stimulera föräldrars läsande för barn.
Tillväxtavdelningen anser att en satsning för att lyfta högläsning för barn är
av godo då biblioteket nuvarande insatser behöver stärkas.
Härnösands bibliotek gör redan idag insatser för att öka föräldrars kunskap
om barns språkutveckling och vikten av högläsning och dess positiva
effekter. Sedan slutet av 80-talet erbjuder biblioteket en gåvobok, Barnens
första bok, till alla barn som föds i kommunen. Boken delas ut av BVC och
ca 260 böcker per år delas ut.
Forts
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Utöver detta bjuder biblioteket in nyblivna föräldrar till BVC-träffar på
biblioteket sex gånger per år. Under besöket får föräldrarna kunskap om
pekböcker, rim- och ramsböcker, småbarnssånger, faktaböcker från
”föräldrahyllan” mm. Information om biblioteket, små barns språkutveckling
och böcker för de minsta varvas med sång och ramsor.
De senaste åren har det dock skett en markant nedgång i antal föräldrar som
deltar i BVC-träffarna på biblioteket.
Biblioteket ser det som en viktig insats att få föräldrar att läsa för sina barn.
En utredning kring att utveckla bibliotekets insatser för att stimulera
högläsning kan därför ses som angeläget.
En bok till alla 4-6 åringar innebär ökade kostnader i både personal och
bokinköp och måste därför också noga beaktas i utredningen.
Med ovanstående som bakgrund ser Tillväxavdelningen positivt på att utreda
möjligheterna att genomföra lässatsningen.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2016-09-28
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