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Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
Bibliotekets vänner har i en skrivelse till nämnden föreslagit att Serafens bibliotek
ska vara kvar, göras mer känt och vara en resurs för både äldre och unga
människor på Kungsholmen. Idag är Serafens bibliotek ett ansvar för
äldreomsorgen på Kungsholmen och inte ett stadsdelsbibliotek som Bibliotekets
vänner önskar. Ärendet skickas därför för kännedom till Kulturnämnden som
ansvarar för stadsdelsbiblioteken.

Box 49039
Telefon 508 08 000
kungsholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.3-672-2012
SID 2 (2)

Bakgrund
Kulturförvaltningen har under hösten 2012 tagit upp en diskussion om innehåll
och kostnader i biblioteksservicen till äldreomsorgen. Diskussionerna har bl.a.
handlat om hur servicen kan förändras för att bättre passa de som bor på vård- och
omsorgsboenden eller servicehus. Förutom biblioteket på Serafen finns inom
stadsdelsnämnden ett bibliotek på servicehuset Fridhemmet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Serafens bibliotek är ett vård- och omsorgsboende där bara ett fåtal boende
använder biblioteket. De flesta boende orkar inte använda ett vanligt bibliotek.
Stadsdelsförvaltningen planerar därför att inrätta en mer personlig form av ”Boken
kommer” för att ge bättre service till Serafens boende. Lokalen som biblioteket
använt är tänkt att bli en aktivitetslokal för boende.
Samtidigt planerar förvaltningen att flytta bokdepån till Pilträdets servicehus,
granne med Serafen; som idag inte har något bibliotek. Boende på Pilträdet har
med stor sannolikhet större utbyte av ett bibliotek. Böckerna kommer att finnas
obegränsat tillgängliga i bottenvåningen och bibliotekarie ska finnas på plats en
gång per vecka. Det är samma service som idag finns på Fridhemmets servicehus.
Äldreomsorgen bekostar bokdepå och bibliotekarietimmar.
Stadsdelsförvaltningen är medveten om att biblioteket på Serafen använts av en
del andra medborgare och betraktats som ett stadsdelsbibliotek. Sådana bibliotek
ansvarar Kulturnämnden för och medborgarförslaget skickas därför till
kulturnämnden för kännedom.
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