
  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

Bilaga 2 

Frågor gällande biblioteksverksamhet 
på särskilda boenden för äldre  
Frågor sammanställda i samarbete mellan tjänsteman på Socialförvaltningen och 

bibliotekschefen. Frågorna utgick från bibliotekets verksamhetsberättelse 2015 

gällande uppsökande biblioteksverksamhet för äldre och funktionsnedsatta. Svaren 

var SOC tillhanda i mars 2016. 

Verksamhetsberättelse 2015, biblioteket  

Januari - April 

Äldreboende och dagverksamheter 

Var tredje vecka erbjuder bibliotekspersonal temaprat på totalt 7 äldreboenden/dag-

verksamheter i kommunen – Augustendal, Korallen (avdelningarna Pärlan och 

Snäckan), Kristallen, Lyktan, Väsbygården, Östanbo och Väsbygårdens 

dagverksamhet. Temapratet består av allt från högläsning till bildvisning och musik. 

Rubrikerna har under perioden varit Vinter i Vallentuna, Bellman, Påsken och Våren. 

Besök och presentation av nya LL-böcker hos en grupp brukare på privat daglig 

verksamhet för funktionsnedsatta, genomförs en gång per termin. 

Boktips på Väsbygården 

Varannan vecka genomförs byte av bokdepositionen på Väsbygården, samtidigt 

erbjuds de boende presentation av de nya böckerna. 

Boken kommer 

Hämtning och lämning sker av kommunens hemtjänstpersonal. 

Talböcker 

Regelbunden nedladdning av talböcker som bränns på cd-skivor. Då allt går att ladda 

ner (med undantag från en del nyutgivna böcker där det förkommer ett visst dröjsmål 

innan de kan laddas ner) har vi beslutat att avstå från att köpa nyutkomna talböcker 

och istället ladda ner och bränna själva, vilket blir billigare. 

Medverkan på Synträff på Träffpunkten, presentation av nya talböcker och 

information om annat som biblioteket kan erbjuda personer med synnedsättning. 
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Projekt 

"Möten med läsning" 

Bibliotek Vallentuna kommer att delta i Regionbiblioteket Stockholms projekt Möten 

med läsning. För mer information om projektet, se länk. 

Projektplan kommer att utformas under våren och utföras under hösten 2015. 

Deltagande kommuner är Upplands Väsby, Botkyrka (Tullinge bibliotek), Haninge, 

Täby och Vallentuna. Bibliotek Vallentuna kommer att fokusera på brukare och 

personal i kommunal daglig verksamhet då vi inte har något aktivt samarbete idag. 

http://regionbiblioteket.se/2015/04/10/moten-med-lasning-en-rattighet-for-alla-

hela-livet/ 

"Möten med litteratur" 

Bibliotek Vallentuna kommer att delta i projektet Möten med litteratur som är ett 

samarbete mellan Regionbiblioteket Stockholm, Svenskt demenscentrum och 

Demensförbundet. Projektet riktar sig till hemmaboende personer med 

demensdiagnos och deras anhöriga. För mer information om projektet, se länk. 

Deltagande på studiedag i april. 

http://regionbiblioteket.se/projekt/moten-med-litteratur/ 

 

Maj - Augusti 

I maj och juni fortsatte verksamheten som vanligt med besök på äldreboende och byte 

av böcker på Väsbygården. 

Besök på äldreboende och bokdeposition på Väsbygården 

Före sommaruppehållet planerade jag höstens besök och tog beslutet att minska antal 

besök till äldreboendena (från tidigare 6 besök på hösten till 3 besök under hösten) 

och till tillfällena för bokpresentation på Väsbygården (från varannan vecka till var 

fjärde vecka) pga av arbetet med projekten Möten med läsning och Möten med 

litteratur. 

Jag har haft kontakt med verksamhetsansvarig på Väsbygården för att diskutera mina 

boktipsarbesök då det har varit väldigt få deltagare. Hon menade att det förmodligen 

finns många som skulle ha glädje av besöken och att de boende måste få mer hjälp av 

personalen för att delta. Hon undrade också om dessa besök kunde innehålla något 

mer än endast boktips och vi diskuterade oss fram till att jag utöver en kort 

presentation av nya böcker även högläser eller håller i ett temaprat. 



 SID 3/5 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

Bokdepositionen från Vallentuna bibliotek har länge stått på en undanskymd plats på 

Väsbygården, men har under slutet av våren fått en ny, fin placering i hallen i 

huvudentrén. 

"Möten med läsning" 

 Samarbete inlett med MIVA på Smidesvägen, jag var på möte med personal och 

avdelningschef där vi beslutade att starta en läsgrupp där jag leder en läsecirkel i höst. 

Det blir 10 möten i höst, varav det första på Vallentuna bibliotek med visning och 

högläsning. 

"Möten med litteratur" 

Har kontaktat kommunens anhörigkonsulent och silviasystrar och där kan jag få hjälp 

med att nå ut med information till målgruppen. 

Jag har bokat Agneta Ingberg, författare och föreläsare som själv har en 

demenssjukdom, att berätta om sitt liv med Alzheimers sjukdom tisdag 15/9. I 

samband med föreläsningen bjuder jag in till biblioteksträffar under hösten. 

 

September - December 

Besök på äldreboende/dagverksamheter och bokprat på Väsbygården 

Under perioden har jag haft tre temaprat på vardera av de 7 

äldreboenden/dagverksamheter som jag besöker regelbundet, tema har varit Hösten, 

Sju sorters kakor och Jul. 

Jag har besökt Väsbygården var fjärde vecka för att byta innehållet i depositionen och 

berätta om de nya böckerna för de boende (jag tar även regelbundet med talböcker till 

en boende som brukar delta). I enlighet med den tidigare avstämningen med 

verksamhetsansvarig på Väsbygården har jag nu också varje gång läst en, krönika, 

novell eller liknande. Till mitt första tillfälle kom det några fler än det brukar, men 

under följande gånger har det återgått till de 2-3 personer som regelbundet brukar 

komma. 

 

Talböcker 

Under perioden har vi lyft frågan angående taltidningen Norrortsbandet som vi 

producerar tillsammans med Danderyds kommun. Vi funderar över kostnaden kring 

produktionen av tidningen kontra antalet prenumeranter. I samband med detta 

tänker vi kartlägga på vilka sätt taltidningarna kommer att produceras och 

distribueras i framtiden; finns det andra sätt att ta del av lokal information än genom 

en separat produktion av ett inläsningsföretag? 
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"Möten med läsning" 

Under perioden har jag inlett en läsecirkel med en grupp på cirka 7 personer som 

jobbar på MIVA Smidesvägen. Första gången träffades vi på biblioteket, jag frågade 

om intressen, vi fikade och jag läste en LL-bok. Därefter visade jag var de kunde hitta 

böcker efter sina intressen. Efter det har vi träffats ungefär varannan vecka på MIVA 

Smidesvägen och totalt 10 träffar under perioden. Jag har läst kortare LL-böcker, en 

biografi, kärleksdikter och LL-versionen av Jonas Jonassons Hundraåringen som klev 

ut genom fönstret och försvann som räcker över flera träffar. 

 Jag har haft en avstämning med verksamhetschefen och min kontaktperson på MIVA 

Smidesvägen och de och även gruppen jag läser för är mycket positiva och vill gärna 

se en fortsättning. Projektet och läsecirkeln fortsätter under våren 2016. Det är i 

dagsläget inte beslutat vad projektpengarna på 10 000 kr ska användas till men jag 

har funderingar på att använda mig av en dramapedagog som ett par av de övriga 

kommunerna i projektet använt. 

"Möten med litteratur" 

Projektet i Vallentuna har bestått av en öppen föreläsning med författaren Agneta 

Ingberg som själv har en demenssjukdom samt tre öppna träffar på biblioteket med 

olika teman. Bifogat finns ett dokument med en mer detaljerad projektberättelse. 

//hur bifoga?// G:\KFF\Biblioteksenheten\Uppsökande verksamhet\Projekt\Möten 

med litteratur\Dokumentation_Vallentuna_bibliotek_berättelse.docx 

Projektet har haft en avrundningskonferens där alla deltagande kommuner 

presenterat sina arbeten. Vallentuna har dessutom fått ytterligare pengar från 

projektet för att kunna bjuda en en föreläsare att berätta mer om demens för personal 

inom kultur- och fritidsförvaltningen. Detta kommer att ske under våren 2016. 

Övrigt 

På Träffpunkten har vi haft en bokcirkel specifikt för anhöriga, under ledning av 

bibliotekarie. Under våren 2015 hade vi fyra träffar med ca 6 deltagare/gång, och 

under hösten ökade deltagarantalet till 10 medlemmar, och cirkeln fortsätter även i 

år, 2016. Vi berättar om böcker, ofta med anknytning till anhörigtemat. Deltagarna 

behöver inte ha läst någon bok, men de är alla läsande personer och det finns alltid 

mycket att diskutera. Vi pratar också om vad det innebär att vara anhörig och 

stämningen blir både intim och förtrolig.   
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Frågor till verksamhetschefer 
 

 Känner ni igen er i beskrivningen av de aktiviteter biblioteket idag genomför, 
enligt sammanställningen? 

 Om ni känner igen er, alt känner till, aktiviteterna – hur upplever ni att de 
fungerar för användarna? 

 Har ni själva några egna aktiviteter kring läsning, litteratur och/eller 
lässtimulans i någon form i era verksamheter? T.ex. högläsning, gemensam 
läsning av dagstidning, samtal utifrån en läst bok, biblioteksbesök, egna 
boksamlingar e.dyl. 

 Är det något ni saknar i den service biblioteket erbjuder idag? 

 Vilka gemensamma utvecklingsmöjligheter ser ni kring samarbetet 
Socialförvaltning – Bibliotek inom de närmaste åren? 

 

  


