STOCKHOLMS STAD
Kommunstyrelsen
Registraturet

2016 “02“ 0 a
1%[.
Dnr: *10(0
Irtk.

Till:

Motion av Anette Hellström (M) om hjälp till flyktingbarn för
bättre och snabbare läsförmåga
I England finns sedan drygt 10 år ”The Letterbox Club” som skickar bokpaket till
familjehemsplacerade bam. Dessa barns läsförmåga har ökat markant efter att ha erbjudits
bokpaketen. Kulturrådet och Stockholms läns landsting beviljade medel efter ansökan från
bambokhandeln Bokspindeln för liknande projekt i Stockholm stad. Socialförvaltningen,
forskare från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet samt Regionbibliotek
Stockholm har tillsammans med Bokspindeln varit delaktiga i projektet i Stockholms stad
med början våren 2014 till och med våren 2015.
Regionbibliotek Stockholm har haft kontakt med bibliotekspersonal närmast vaije barns
placering, i syfte att informera barnen och familjehemmen om vad det lokala biblioteket kan
erbjuda. Urvalet av böcker har skett i samarbete mellan bokförlag och projektansvarig från
barnbokhandeln Bokspindeln. De preliminära resultaten från utvärderingen visar att barnens
läsförmåga i genomsnitt har utvecklats med ungefår sex månader extra och att såväl barn som
familjehemsföräldrar har uppskattat projektet.
Likväl är läsning ett bra sätt att lära sig språket, något som i sin tur underlättar en snabbare
integration i samhället för de nyanlända flyktingarna. Givet det stora flyktingmottagande som
just nu sker i såväl Stockholms stad som resten av landet så är det också viktigt att skapa
förutsättningar och underlätta för en smidig integration och bygga en stabil grund för dessa
människor. Genom att arbeta med lässatsningar, likt ”The Letterbox Club”, även med
nyanlända flyktingar ger man förutsättningar för att redan i ett tidigt skede bygga grunden för
läsning och för det svenska språket. I det arbetet är det viktigt att såväl skolorna som stadens
bibliotek tar sitt ansvar och avsätter tid för detta.
För att klara de ekonomiska förutsättningarna kan Stockholms stad söka externa
samarbetspartners för att möjliggöra att dela ut böcker i samband med
medborgarceremonierna.
Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att:
Att
Att

Att

Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda hur biblioteken bättre kan involveras i
att hjälpa bamen på flyktinganläggningama med böcker och läshjälp.
Kulturnämnden och utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna
att förbättra och förenkla läsandet för barn som kommit som flyktingar till
Stockholm.
Kulturnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att kunna dela ut
böcker vid medborgarceremonierna.
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