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Kultur- och fritidsnämnden 

- 

Kultur- och fritidsnämndens svar på skrivelse om kultur- och 

biblioteksverksamhet från Anhörigföreningen Edsvägen 16 

Kultur- och fritidsnämnden vill inledningsvis tacka Anhörigföreningen Edsvägen 16 

Östhammars kommun för skrivelsen och ert engagemang i kultur- och biblioteksfrågor. 

Er beskrivning av kulturen som viktig drivkraft för det friska i människan är ett synsätt 

nämnden i högsta grad delar och önskar att kommunens verksamheter genomsyras av.    

Kultur- och fritidsförvaltningen har en särskild tillgänglighetsbibliotekarie med erfarenhet 

från verksamheter med äldreboende, som med stöd av övriga bibliotekarier på alla 

kommunens folkbibliotek arbetar med de depositioner som finns på alla kommunens 

boenden. Det är för närvarande endast cirka 40 böcker per gång som får plats på den 

boksnurra (en per boende) som skickas ut via Transporten från kommunservice. Den 

ansvarige bibliotekarie för depositionerna har en kontaktperson på varje enhet som via 

telefon eller mail kan komma med önskemål till nästa bokleverans. Anhörigföreningar får 

självklart även de komma med förslag. 

Gimo Bibliotek har ett magasin med lite äldre litteratur (Tryckta 2010 och bakåt, det mesta 

från Östhammars Stadsbibliotek). Här finns också speciella bokhyllor där vi samlar ihop 

litteratur inför transporterna till de olika depositioner vi har. Många tas från hyllorna på 

Östhammars Stadsbibliotek, som har flest Storstil- och ljudböcker, och några köps in direkt 

för att användas för depositionerna på boenden. Dessa böcker förvaras på hyllor nere i 

Gimos magasin och har en märkning för att de ska placeras på rätt plats när de återlämnas. 
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Enheten för bibliotek har gemensamma inköpsmöten vissa torsdagar när personalen samlas 

och diskuterar vad som behövs och efterfrågas. Vi hoppas med tiden att detta ska bli ett bra 

och utvecklande sätt för alla inblandade parter. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för kulturverksamhet inom vård och omsorg. 

Under 2018 genomfördes drygt 120 kulturevenemang för över 2000 besökare på 

kommunens särskilda boenden. Merparten av kulturprogrammen har gjorts i gemensamma 

samlingslokaler på boendena, till exempel under socialförvaltningens 

mötesplatsverksamhet, men det finns även exempel på aktiviteter som genomförts direkt på 

enheter. Verksamheten programläggs av studieförbunden NBV och Vuxenskolan i samråd 

med respektive boende och utifrån deras behov. Här blir det en balansgång mellan 

omfattningen av verksamheten och tillgången till densamma. Att arrangera konserter direkt 

på enheterna, till exempel på Edsvägen 16, skulle sannolikt innebära att boendet fick en 

konsert per avdelning per år istället för fem eller sex som potentiellt kommer alla boende, 

samt eventuella besökare på mötesplatsverksamheten, till godo. Samtidigt är det givetvis 

väldigt viktigt att så många som möjligt kan ta del av kulturevenemangen. Vi tar med oss 

perspektivet och frågeställningen i planeringen av verksamheten tillsammans med 

studieförbunden och Socialförvaltningen och välkomnar även Anhörigföreningen i 

dialogen. 

Med vänliga hälsningar, 

Kultur- och fritidsnämnden 

Östhammars kommun 

Ordförande Jonas Lennström 
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