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§10
Utredning av förutsättningar för en modell för
äldres möte med kultur
Dnr 1.1/3955/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden godkänner anmälan av Utredning av
förutsättningar för en modell för äldres möte med kultur.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens och äldreförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2021-06-04.
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att, i samråd med
äldreförvaltningen, utreda förutsättningarna för en ekonomiskt
och administrativt hållbar modell i syfte att nå ut med
kulturprogram till Stockholms äldre invånare. Utredningen ska
svara upp mot följande budgetuppdrag:
Kulturnämnden ska i samråd med äldrenämnden utreda
möjligheten för en permanent kulturpremie, i likhet med
kulanpremien, riktad till äldre. [Budget 2021-2023 sid 168]
Stockholms stad har en åldrande befolkning och äldres rätt till
kultur blir därför en allt mer prioriterad fråga. Utredningen visar
på att det finns ett intresse och ett behov inom äldreomsorgen av
att ta del av kulturprogram av hög kvalité. Samtidigt ser
förutsättningarna olika ut på enheterna inom äldreomsorgen när
det gäller möjligheten att köpa in kultur. Det finns även en stor
efterfrågan, både bland äldre och hos personal inom
äldreomsorgen, av information om befintligt kulturutbud som
lämpar sig för äldre med olika förutsättningar.
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För att kultur ska bli en integrerad del och få en högre prioritet
inom äldreomsorgens arbete krävs samtidigt ett långsiktigt
strategiskt arbete. En förutsättning för att lyckas med en
efterfrågestyrd distribution av kulturprogram är att det finns ett
starkt mottagarsystem. Viktiga delar i detta är; ett tydligt uppdrag
till stadsdelsförvaltningarna och äldreomsorgen,
kompetenshöjning på olika nivåer inom äldreomsorgen samt
långsiktiga former för samverkan mellan
stadsdelsförvaltningarna, äldreförvaltningen och
kulturförvaltningen. Lärdomar från andra insatser som syftar till
att nå ut med kultur till äldre inom äldreomsorgen visar på vikten
av tydlig ansvarsfördelning mellan de förvaltningar som ansvarar
för äldreomsorg respektive kultur.
Med utgångspunkt i utredningen bedömer förvaltningarna att det
krävs flera olika typer av insatser på olika nivåer för att skapa en
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likvärdig tillgång till kultur för stadens äldre invånare.
Förvaltningarna föreslår följande insatser:
•
•
•
•
•
•

Paketerad information och kommunikation
Kostnadsfri kulturturné för vård och omsorgsboenden
Bokningsbart kulturutbud till reducerat pris
Kompensutveckling för personal inom äldreomsorgen
Metodutveckling och strategiska pilotprojekt
Ny funktion med ansvar för kultur för äldre

Förvaltningarna beräknar att insatserna samlat kommer att ha en
årlig kostnad på cirka 6,5 mnkr. Utöver detta kommer det
inledningsvis att krävas en uppstartskostnad på cirka 1 mnkr för
skapande av IT-plattform.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V) och Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande:
Först vill vi lyfta att det är väldigt roligt att det nu finns en
dialog mellan äldrenämnden och kulturnämnden om hur man
kan nå ut med kulturprogram till Stockholms äldre invånare.
Det gäller naturligtvis inte äldre generellt, äldre utgör i själva
verket en mycket stor och viktig andel av kulturpubliken.
Men äldre inom äldreomsorgen är en målgrupp där kultur
kan göra stor skillnad. Förra mandatperioden organiserades i
samverkan mellan äldreförvaltningen och
kulturförvaltningen en dag på kulturhuset med kultur som
riktar sig till demensboenden, och kultursekreterarna gavs då
också ett uppdrag att även arbeta mot äldre.
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Nu under pandemin när äldre isolerats har flera insatser
gjorts med såväl kulanpremier som t.ex. bokleveranser som
varit otroligt uppskattat. Om något positivt har kommit ut ur
pandemin så är det bekräftelsen på kulturens värde. Att detta
nu även resulterar i en fortsatt utredning för en modell för
äldres möte med kultur är väldigt positivt. Att satsningen
också får de ekonomiska medel som behövs för att sjösättas
är förstås också viktigt.
Vi vill därutöver lyfta värdet av kultursekreterarnas arbete.
Ansvaret för kultursekreterarna ligger vare sig hos
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kulturförvaltningen eller hos äldreförvaltningen utan ute på
stadsdelarna, men kultursekreterarnas roll i förmedlingen av
kultur ut till såväl förskolan, skolan som nu till
äldreomsorgen kan inte överskattas. Det är viktigt att på
politisk nivå lyfta frågan om kultursekreterarnas mandat och
förutsättningar ute i stadsdelarna att kunna bidra med den
infrastruktur som behövs för att kulturen också ska nå sina
målgrupper på bästa sätt.
Ersättaryttrande

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer i särskilt uttalande
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).
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