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Motion gällande bibliotekssatsning och läsfrämjande insatser
i Sigtuna kommun

Inom Folkpartiet liberalerna är vi stolta över den historia och den profil som funnits i
Sigtuna stad i form av kunskap och bildning. Dessvärre har den profilen blivit allt
svagare på senare tid. Vår vision är att hela Sigtuna kommun i framtiden ska utmärka
sig som en framstående kunskaps- och bildningskommun.
Det är av avgörande betydelse att varje generation vinns för läsning. Forskning visar
att den som läser skönlitteratur får bättre språkförståelse, mer kunskap och större
förmåga till kritiskt tänkande. Därför är det ytterst oroande att det finns tecken på att
yngre människor, framförallt pojkar, läser mindre skönlitteratur. En intressant slutsats
från forskning är att det är mer avgörande för skolresultaten att eleven gillar läsning
än vilken social bakgrund föräldrarna har. Föräldrar som vill att barnen ska lyckas i
skolan bör alltså lägga kraft på att se till att barnen läser.
Böcker och läsning är också en nödvändig grund för det demokratiska samtalet.
Bildning och läsförmåga ger människor verktyg att ifrågasätta och ta ställning.
Biblioteken har här en ovärderlig roll som informationspunkter och mötesplatser.
Folkpartiet liberalerna har drivit igenom en skrivning i skollagen som garanterar varje
skola tillgång till ett bibliotek. Vi ser allvarligt på att kommunen inte följer skollagen
och erbjuder skolbibliotek med bra bemanning till alla elever i kommunen. Den
senaste undersökningen från Kungliga biblioteket (våren 2012) visar att Sigtuna
kommun har ett par skolor som inte har skolbibliotek samt att det på vissa skolor
förekommer att bemanningen är väldigt låg. Att säkerställa skolbibliotek med en bra
bemanning är en angelägen reform men mer måste också göras för att litteraturen
ska ta större plats i människors liv.
Litteraturen fördjupar och berikar vårt språk och språket är grunden för tänkande,
lärande och kunskap. Fler människor måste få tillgång till den värld av upplevelser och
lärdomar som skönlitteratur och läsning ger. I en bildningens mötesplats finns den
skönlitterära boken i centrum. I en av Sveriges mest växande kommuner är ett rimligt
mål att fler läser böcker och att fler böcker blir lästa.
Vi har tidigare nåtts av alarmerande siffror om att biblioteksbesöken bland barn och
ungdomar minskar. Biblioteken spelar en viktig roll för att sprida läslust och bildning,
inte minst för barn och ungdom.
Biblioteksverksamheten i vår kommun har förbättrats de senaste åren men mer måste
göras eftersom vi är övertygade om att ingen organisation är bättre lämpad att stärka
medborgarnas bildning än biblioteken.

För Folkpartiet liberalerna är det självklart att biblioteken ska vara öppna på söndagar,
den dag i veckan då flest människor har möjlighet att komma dit.
I Stockholm stad, som satsat på större tillgänglighet med ökat öppethållande, bland
annat på söndagar, har man sett en ökad utlåning. I en annan undersökning som
gjorts i Finland har man upptäckt att de besökare som kommer till biblioteket på
söndagar, stannar längre och får en mer genuin läsupplevelse än de som kommer på
vardagar.
Biblioteken fungerar också som en viktig mötesplats för människor med sina rötter i
andra kulturer än den svenska. De SOM-undersökningar, som genomförs vid
Göteborgs universitet, visar att andelen biblioteksbesökare är högre bland dem som
inte har svenskt medborgarskap än bland dem som har det.
Utifrån detta vill Folkpartiet liberalerna att det genomförs en satsning på
biblioteksverksamheten och läsfrämjande insatser i Sigtuna kommun. Vi föreslår
kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för:
att utöka öppettiderna och införa söndagsöppet på ett eller flera bibliotek i
kommunen.
att verka för en utökad samverkan mellan bibliotek och skolor i syfte att främja
läslusten bland kommunens elever.
att säkerställa att varje skolelev har tillgång till ett skolbibliotek med utbildad
bibliotekspersonal.
att införa en ljudbokssatsning genom att utöka utbudet av nedladdningsbara talböcker
som filer till den egna datorn eller som strömmande tal.
att se över om biblioteken kan utöka den uppsökande verksamhet ”Boken kommer”
för att nå fler.
att instifta Lagerlöf-stipendier till lärare som jobbar nyskapande med litteratur i skolan
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