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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Satsning på utökat program för äldre 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

1. att uppdra till Bibliotek Uppsala att under hösten 2020 utöka och Corona-
anpassa lämpligt kulturutbud för äldre.  
 

2. att prioritera de äldre som bor på vård-och omsorgsboenden i kommunen. 
 

3. att avsätta 300 000 kr för den utökande satsningen.  
 

4. att finansiera satsningen om 300 000 kr ur kulturnämndens budget för 
utveckling och projekt. 

 

Sammanfattning 
Spridningen av covid-19 har särskilt påverkat möjligheten för vissa grupper i samhället 
att ta del av kultur. Det gäller till exempel personer över sjuttio år och då särskild de 
som bor på ett vård-och omsorgsboende. För att försöka bryta isolering och ge fler i 
berörd målgrupp möjlighet att ta del av kultur på ett Corona anpassat sätt så föreslås 
att Bibliotek Uppsala ges möjlighet att utöka och anpassa lämpliga kulturaktivitet för 
äldre med prioritering på de som bor på vård-och omsorgsboenden i kommunen. 
 

Ärendet 

Beredning 

Ärendet har beretts av kulturförvaltningens stab och Biliotek Uppsala.  

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden 2020-10-13 KTN-2020-00615 
  
Handläggare:  
Agneta Olofsson 
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Föredragning 

Spridningen av covid-19 har särskilt påverkat möjligheten för vissa grupper i samhället 
att ta del av kultur. Det gäller till exempel personer över sjuttio år särskild de som bor 
på ett vård-och omsorgsboende.  

Idag arbetar Bibliotek Uppsala med att möjliggöra för de äldre att ta del av kultur av 
olika slag och har på olika sätt försökt att anpassa utbudet efter rådande läge. 
Studieförbunden genomför också olika kulturaktiviteter inom Kultur i vården och har 
förnärvarande ställt om en del av sin verksamhet till att ske digitalt.  

För att försöka bryta isolering och ge fler i berörd målgrupp möjlighet att ta del av 
kultur på ett Corona anpassat sätt så föreslås Bibliotek Uppsala ges möjlighet att utöka 
och anpassa lämpliga kulturaktivitet för de som bor på vård-och omsorgsboenden i 
kommunen. Ett samarbete har påbörjats med Äldreförvaltningen för att på bästa sätt 
genomföra olika aktiviteter. Kulturnämnden föreslås avsätta 300 000 kronor under 
2020 för den utökade satsningen.  

Eftersom kulturlivet har drabbats hårt av den rådande pandemin så innebär satsningen 
på ett utökat kulturutbud för äldre också möjlighet till fler arbetstillfällen för Uppsalas 
professionella kulturaktörer.  

Kulturförvaltningens förslag 

Kulturförvaltningen att föreslår att 300 000 kronor avsätts till Bibliotek Uppsala för att 
under hösten 2020 utöka och Corona anpassa lämpligt kulturutbud främst för de äldre 
som bor på vård-och omsorgsboenden i Uppsala kommun. 

Ekonomiska konsekvenser 

Satsningen föreslås finansieras med 300 000 kr ur kulturnämndens budget för 
utveckling och projekt år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 
Direktör 
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