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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Caroline Andersson m fl (alla S) om att säkerställa äldres 
tillgång till böcker och folkbildning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet 
 
Ärendet 
Caroline Andersson m fl (alla S) har i motion, väckt vid sammanträde den 26 november 2012, 
yrkat att kommunfullmäktige beslutar att ge kulturnämnden i uppdrag att teckna avtal om 
biblioteksservice till äldreomsorgens verksamheter med syftet att göra böcker lättillgängliga 
för äldre och att främja folkbildningen för alla kommuninvånare. Bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden (bilaga 2) och till äldrenämnden (bilaga 3) 
 
Kulturnämnden hänvisar till att nämnden den 17 januari 2013 beslutat att i 
folkbiblioteksavtalet 2013 med Vård och bildning säkerställa äldres tillgång till 
biblioteksservice. Det görs genom att åter erbjuda uppsökande biblioteksverksamhet till 
äldreboenden i samma omfattning som tidigare, då uppdraget gavs från äldrenämnden. 
 
Äldrenämnden hänvisar till att kulturnämnden nu har givit besked om att de funnit det möjligt 
att fortsätta med ”bibliotekens uppsökande verksamhet” som en särskild kultursatsning. 
Äldrenämnden finner detta glädjande och föreslår att kommunstyrelsen ska finna motionen 
besvarad. Därutöver redovisar äldrenämnden att de genom flertalet uppdrag säkrat varje 
äldres rätt till adekvat, stimulerande och meningsfull vardag på vårdboendena. Det ligger i 
utförarnas uppdrag och kompetens att avgöra vilken insats som ska användas för att den 
enskildes förmåga antingen ska rehabiliteras, habiliteras eller ge en meningsfull tillvaro - där 
bokläsning är ett exempel på aktivitet.    



2 (2) 

 
Reservation i form av särskilt uttalande  har lämnats av Caroline Andersson (S). 
 
Föredragning 
För att säkerställa äldres tillgång till biblioteksservice har kulturnämnden för 2013 tecknat  
avtal om såväl uppsökande biblioteksverksamhet till äldreboenden som Boken kommer-
service till enskilda personer.  
 
Något beslut med anledning av motionen erfordras därför inte.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson 
Stadsdirektör 
























