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Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt 
bilaga 4. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene 
Zetterberg, Milischia Rezai (båda S) och Rickard 
Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Caroline Andersson m fl (alla S) har i motion, 
väckt vid sammanträde den 26 november 2012, 
yrkat att kommunfullmäktige beslutar att ge kultu-
rnämnden i uppdrag att teckna avtal om biblioteks-
service till äldreomsorgens verksamheter med 
syftet att göra böcker lättillgängliga för äldre och 
att främja folkbildningen för alla kommuninvånare. 
Ärendets 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 verksam-
het” som en särskild kultursatsning. Äldrenämnden 
finner detta glädjande och föreslår att kommun-
styrelsen ska finna motionen besvarad. Därutöver 
redovisar äldrenämnden att de genom flertalet 
uppdrag säkrat varje äldres rätt till adekvat, 
stimulerande och meningsfull vardag på vård-
boendena. Det ligger i utförarnas uppdrag och 
kompetens att avgöra vilken insats som ska använ-
das för att den enskildes förmåga antingen ska 
rehabiliteras, habiliteras eller ge en meningsfull 
tillvaro - där bokläsning är ett exempel på aktivitet. 
 
Reservation i form av särskilt uttalande har 
lämnats av Caroline Andersson (S). 
 
Föredragning 
För att säkerställa äldres tillgång till biblioteks-
service 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. 
 
Särskilt yttrande från (S), (MP) och (V) i ärende 
15. Motion av Caroline Andersson m fl (alla S) om 
att säkerställa äldres tillgång till böcker och folk-
bildning  
 
Vi är mycket glada över att ha bidragit till att 
kulturnämnden återigen åtagit sig uppdraget att 
teckna avtal angående biblioteksservice till 
äldreomsorgens verksamheter. Medan äldrenämn-
dens och kulturnämndens borgerliga majoriteter 



2 (2) 
 

initialt dividerade om att frågan om biblioteks-
service och folkbildning skulle skrivas in ett avtal 
gentemot respektive utförare hade vi förnuftet att 
driva på en lösning som innebär att nämnderna de 
facto följer sin arbetsordning, dvs. att kulturnämn-
den faktiskt tar ansvar för det som ligger inom 
deras ansvarsområde - kultur, bibliotek och allmän 
folkbildning. Det tog i och för sig ett tag innan 
polletten ramlade ner hos den borgerliga majori-
teten, men nu har de glädjande tagit sitt förnuft till 
fånga och fullföljt motionärernas förslag till 
kommunfullmäktige.  
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster-
partiet 
 
 


























