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Kulturnämndens ”kulturgaranti” 

Kulturnämnden har en slags "kulturgaranti" för äldre på 
vårdboenden (dock inte på trygghetsboenden och korttidsboenden).  
Bibliotek Uppsala och verksamheten kultur i vård & omsorg erbjuder 
alla vårdboenden möjlighet att ta del av kultur- och biblioteks-
verksamhet. 
 Verksamheten kultur i vård & omsorg når alla vårdboenden.  
 Bibliotek Uppsala når alla vårdboenden (utom ett, som idag inte 
vill ta emot några bibliotekstjänster). 
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Verksamheten ”kultur i vård & omsorg” 

• Konsertturné på alla äldreboenden 
4st konserter per år + extra konserter under sommaren om det finns 
möjligheter.  
Sommarorkestern i samverkan med Uppsala kulturskola och 
sommarjobb Uppsala kommun. 
Även vissa träffpunkter har möjlighet att ta del av konserterna om de 
samarbetar med äldreboendena. 
 

• Skapande verksamhet 
Aktiverande verksamhet som t ex prova på att göra film och 
skapande verksamhet med studieförbund. 
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Verksamheten ”kultur i vård & omsorg” 

• Minneslådor 
Kan bokas av äldreboenden, dagverksamheter och träffpunkter. 
Minneslådor är "mobila-museer" fyllda med föremål i olika tema 
(barn, militär, Uppsala, natur etc). Det finns idag ca 40 st lådor som 
ska locka fram minnen och skapa samtal. 
 

• Aktiverande tipspromenader 
Genomtänkta tipspromenader som förmedlar upplevelser och 
kunskaper kan lånas av äldreboenden, dagverksamheter och 
träffpunkter för att aktivera boende och besökare.  
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Verksamheten ”kultur i vård & omsorg” 

• Kulturombudsträffar 
Vanligvis 2 ggr per år ordnas fortbildning för medarbetare inom vård- 
och omsorgsverksamhet.  
 

• Läsombudsutbildning 
Fortbildning i samarbete med Vuxenskolan och Boken kommer. 
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Bibliotek Uppsalas  
uppsökande verksamhet 
• ”Boken kommer” till institutioner 
Biblioteksservice till äldreboenden, dagverksamheter, korttidsvård 
och träffpunkter. 
Abonnemang av boklådor som byts ut var sjätte vecka. Alla boenden 
erbjuds servicen och ca 90 % av äldreomsorgens boenden har 
tackat ja till boklådor, dvs ca 40 verksamheter.  
Där det finns piggare boenden, ca 15 verksamheter, erbjuds 
bokvagnsturer var sjätte vecka. 
Även färdiga bokkassar tillhandahålls till cirklar eller högläsning.  
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Bibliotek Uppsalas  
uppsökande verksamhet 
• ”Boken kommer” till enskilda personer 
Verksamhet till ca 200 låntagare som bor kvar i sina hem men som 
på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller 
funktionshinder inte själv kan komma till biblioteket. En väl 
sammansatt boklåda levereras till bostaden en gång i månaden. 
 

• ”Talboken kommer” till enskilda personer 
Service genom bokpaket som skickas per post till ca 70 låntagare 
med synskada eller svårigheter att läsa tryckta media. ”Talboken 
kommer” innebär också att den som har en taltidningsspelare även 
kan få talböcker direkt i spelaren via internet genom ett knapptryck.  
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Mer uppsökande kulturverksamhet  

• Offentlig konst 
Kulturförvaltningen har en utställning som äldreboenden kan låna. 
Som ett komplement till utställningen finns möjlighet att boka en 
konstnär och/eller poet, som berättar om sin konst samt läser dikter. 

 
• Uppsala stadsarkiv  
Arkivet har en utställning som äldreboenden kan låna som handlar 
om Uppsalas kulturhistoria och kulturarv, t ex äldre bebyggelse och 
försvunna miljöer.  
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Tillgänglig kulturverksamhet  
 
• Alla kulturnämndens verksamheter 
 Ledning och strategisk verksamhet 
 Bibliotek Uppsala 
 Fritid Uppsala (fritidsklubbar/-gårdar, verksamhet för barn & unga) 
 Uppsala kulturskola (verksamhet för barn & unga) 
 Uppsala konstmuseum 
 Natur- och kulturcentrum 
 Reginateatern 
ska vara tillgängliga för alla åldrar och för alla oavsett ev 
funktionhinder eller funktionsnedsättning 
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