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Ärende

Fördelning av bidrag till läsfrämjande insatser till projekt Sommarboken
2015, KUR 2014/7087.
Sökande

Kultur i Väst, org.nr. 232 100-0131, Rosenlundsgatan 4, 405 44 Göteborg.
Kulturrådets beslut

Statens Kulturråd beviljar bidrag till Somniarboken med
600 000 kronor för att nationellt stimulera barns fria läsning, boksamtal och
familjelitteracitet.

Utbetalning görs till det plus- eller bankgiro som bidragsmottagaren angivit
i sin ansökan.

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l.
Ansökningar
Kultur i Väst inkom med ansökan om medel till projekt Sommarboken 2015
den 28 november 2014.

Sommarboken 2015 är ett nationellt metodutvecklingsprojekt som idag
omfattar 130 bibliotek men avser att utöka med ytterligare 70 under året.
Projektet syftar till att stimulera barns fria läsning och boksamtal och stärka

familjelitteraciteten, det vill säga att göra hela familjen delaktig genom
exempelvis högläsning.
I projektet ligger även en uppstartskonferens, samt att utifrån erfarenheter

och forskning föreslå en långsiktig modell för utveckling och drift av
Sommarboken.

Skäl för beslutet

Tillämplig reglering

Enligt regleringsbrev för 2014 disponerar Kulturrådet medel för bidrag till
läsfrämjande insatser under anslaget 3:1 ap l Bidrag till litteratur och
kulturtidskrifter och läsfrämjande.
Kulturrådet beslutar om bidrag till läsfrämjande insatser med stöd i
förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och

läsfrämjande insatser. Statsbidrag ska enligt förordningen främja spridning
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och läsning av litteratur. Bidrag kan ges till den som anordnar läsfrämjande
insatser, exempelvis kommuner, förskolor, skolor, bibliotek, bokhandlare,

ideella föreningar och andra sammanslutningar med verksamhet i Sverige.
Utgångspunkter för bedömning

l Bibliotekslagen (2013:801) §8 uttrycks att folkbiblioteken ska ägna
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Även i de kulturpolitiska
målen fastställs att barn och unga är prioriterade i kulturpolitiken.
Enligt Kulturrådets praxis för bidrag till läsfrämjande ska projekt som
bygger på bred samverkan, är väl förankrade, långsiktiga och väl
dokumenterade prioriteras. Projekt som levandegör litteraturen och lockar
till läsning samt uppmuntrar barns och ungas delaktighet och eget skapande
prioriteras. Det gör också projekt som integrerar olika medieformer.
Bedömning
Sommarboken är en nationell aktivitet. Alla som vill ska kunna delta och en

egeninsats krävs. Varje bibliotek betalar for kampanjmaterial och förbinder

sig att arbeta i sommarboken anda, det vill säga utan redovisningskrav och
med boksamtalet i centrum. Kultur i Väst står för kampanjkoordinering,
erbjuder enhetligt material och producerar folder om vad Sommarboken är,
som sedan skickas ut till alla bibliotek via länskonsulentema. De deltagande
biblioteken som idag är l 30 stycken förväntas öka i antal till 200 under år
2015.

Sommarbokens kärna är den fria läsningen utanför skolan och bidrar till att
motverka det läsglapp som kan ske mellan terminerna och särskilt drabbar

redan svaga läsare. Sommarboken prövar nya vägar för det läsfrämjande
arbetet med en internationellt beprövad metod som även motiverar läsovana
och dessutom utveckar den vuxna läsfrämjaren och
bibliotekarieprofessionen.
Boksamtalet är centralt för Sommarboken. Forskning visar att boksamtal

utvecklar läsförståelse på ett positivt sätt och kan göra att läsaren vågar
pröva nytt och växa som läsare.

Kulturrådet bedömer att ansökan KUR 2014/7087 stämmer väl överens med

mål för nationellt läsfrämjande.
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Handläggningen av ärendet

Detta beslut har fattats av generaldirektör Staffan Forssell efter föredragning
av handläggaren Nina Frid. I beredningen av ärendet har även handläggare
Cay Comeliuson, handläggare Maria Telenius, enhetschef Signe Westin och
ställforeträdande enhetschef Lotta Brilioth Biömstad deltagit.

ets vägnar
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Beslutsbilaga 1

VILLKOR
. Bidragsmottagaren Kultur i Väst ska före utgången av år 2015
utifrån erfarenheter och forskning föreslå en långsiktig modell för
utveckling och drift av Sommarboken.

Vidare gäller dessa generella villkor den som beviljats bidrag från
Kulturrådet.

. Projektet eller verksamheten ska genomföras enligt godkänd
ansökan.

. Väsentlig ändring i förhållande till vad som angivits i godkänd,
urspmnglig eller reviderad, ansökan ska snarast meddelas
Kulturrådet.

* Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget
måste återbetalas.

. Fullständig redogörelse for projektet eller verksamheten och för
utfall av finansiering och kostnader ska lämnas till Kulturrådet
senast vid den tidpunkt Kulturrådet bestämmer. För detta bidrag ska
redovisning på angiven blankett ha kommit in innan utgången av
2015.
Bidragsmottagaren ska

. följa de regler for bokföring, revision och redovisning som gäller för
den bolagsform och verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den

ideella organisationen eller den enskilda näringsidkaren har.
. följa vid varje tidpunkt gällande regler beträffande inbetalning och
redovisning av skatt respektive arbetsgivaravgifter
. på begäran lämna de redovisningshandlingar som Kulturrådet vill ta
del av

. på begäran lämna revisorsintyg eller revisonsrapport som visar hur
bidraget förbrukats,

. inneha ett plus- eller bankgirokonto .
. meddela Kulturrådet om man ändrar uppgifter om namn,
organisationsnummer, adress och plus- eller banlcgiro.

Se K-ulturrådets hemsida, www.kulturradet.se .

Bidragsmottagarens namn och organisationsnummer ska vara samma som innehavaren av
kontot. Kulturrådet ska kunna verifiera detta.
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INFORMATION

I tidskrifter eller i relevant informationsmaterial t ex affischer, programblad,
etc. bör det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet.
Kulturrådets logotyp kan laddas ned från Kulturrådets hemsida,
http://www.kulturradet.se/sv/0m-kulturradet/logotyp/. Kulturrådet ska
aldrig anges som medarrangör.

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket beträffande bidrag
som utbetalas till enskilda näringsidkare.
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