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Svar på motion av Lovisa Johansson (FI) om 
att inrätta ett bokkollo  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Sammanfattning 
Motionären vill stärka barns och ungas möjligheter att läsa och skriva vilket 
kulturnämnden tycker är positivt. Barn och unga är prioriterade målgrupper inom 
kulturnämndens verksamhet. Nämnden erbjuder olika aktiviteter i centrala Uppsala, i 
stadsdelar samt på landsbygden, för att underlätta målgruppernas tillgång till litteratur 
och utvecklingen av deras läs- och skrivförmågor. Några av aktiviteterna som erbjuds i 
grupp är lägerverksamhet. Nämnden avser fortsätta sin befintliga verksamhet och ser i 
nuläget ingen möjlighet att utöka verksamheten med ett bokkollo. 

Ärendet 
Lovisa Johansson (Fi) har i motion väckt i kommunfullmäktige den 25 mars 2019 
föreslagit att 

• Hålla ett kommunalt bokkollo för barn och unga 
• Förlägga bokkollot på någon av Uppsala kommuns landsbygder 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 2020-02-03 KTN-2020-00025 
  
Handläggare:  
Annika Strömberg 

 
 
 

mailto:kulturforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

Motionen återges i bilaga till ärendet. Kulturnämnden ges genom detta ärende 
möjlighet att lämna synpunkter under beredningen av motionen innan den besvaras 
av kommunfullmäktige. 

Föredragning 

Kulturnämnden anordnar via Bibliotek Uppsala programverksamhet och aktiviteter för 
alla åldrar under hela året för att stimulera människors läsning och skrivande. Barn och 
unga är prioriterade målgrupper inom biblioteksverksamheten. Barn och unga erbjuds 
bland annat bokklubbar och läsecirklar, författarbesök, skrivarverkstäder, skapande 
verksamhet och andra aktiviteter på flertalet av kommunens tretton folkbibliotek. 
Uppsala kommun har även en väl utbyggd biblioteksbussverksamhet som i första hand 
vänder sig till kommuninvånare på landsbygden under både dag- och kvällstid, 
vardagar och helger.  

Bibliotek Uppsala anordnar i samarbete med Barnombudsmannen i Uppsala 
skrivarläger där tidningen ORD skrivs av barn och unga i åldern 10 - 15 år. 
Verksamheten pågår under en vecka varje sommar på två olika bibliotek. Ibland har 
verksamheten även erbjudits under andra skollov. Lägret förläggs till olika bibliotek 
och har deltagare från hela Uppsala. Lägret har genomförts med hjälp av externt stöd 
och det är i nuläget oklart om sökta medel kommer att beviljas i år. 

Läs- och skrivfrämjande verksamhet erbjuds enligt ovan i hela kommunen, även på 
landsbygden. 

Kulturnämnden anser att intentionen i motionen är positiv. Nämnden kommer att 
fortsätta genomföra befintlig verksamhet för barn och unga. Intentionerna i motionen 
tas med i den fortsatta utvecklingen av biblioteksverksamhet riktad till barn och unga. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-03 

Bilaga Motion av Lovisa Johansson (FI) om att inrätta ett bokkollo 

 

 

 

Kulturnämnden 

 

 

Sten Bernhardsson 
Kulturdirektör 

 

 



Inrätta ett bokkollo  
 
I flera kommuner har det hållits bokkollon för äldre barn, inklusive yngre tonåringar. Bland annat 
rör det sig om kommunerna Eskilstuna, Mölndal, Tidaholm, Stockholm, Göteborg, Österåker, 
Norrtälje, Sollentuna, Lerum tillsammans med Alingsås, Nynäshamn och Strängnäs.  
 
Bokkollon brukar pågå under två dagar och ibland med övernattning. De är inte sällan förlagda 
på en landsbygd men också på bibliotek i städer. Syftet är att främja skrivande och läsande 
bland barn och tonåringar. Fokus ligger på att prata om böcker, läsa, känna gemenskap, skriva 
berättelser. Ofta är en inbjuden författare med.  
 
Bokkollon är ett bra sätt att främja läslust och folkbildning och i längre utsträckning demokratin. 
Dessutom kan det vara ett sätt att nå ut till unga på våra landsbygder.  
 
Stockholms stadsbibliotek ställer nu in sitt årliga och viktiga bokkollo, som konsekvens av den 
nya kommunbudgeten. Det är beklagligt och kommer att drabba och tonåringar men också på 
sikt samhället som helhet. Uppsala skulle kunna gå åt andra hållet, och istället främja bildning, 
läslust och demokrati.  
 
 
Därför yrkar jag att:  
 

- Hålla ett kommunalt bokkollo för barn och unga  
- Förlägga bokkollot på någon av Uppsala kommuns landsbygder  

 
 
Lovisa Johansson (F!)  
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