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§ 97 Dnr AN 2022/00326-1.7.1 

Remiss - Västerås stads biblioteksplan 2022-2024 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att yttrande daterat 6 april 2022 antas och 

överlämnas till kulturnämnden. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningens bedömning är att biblioteksplanen på ett överskådligt sätt 

visar essenserna för verksamheten och det finns en röd tråd genom hela 

planen. Den visar att den vänder sig till västeråsaren, men belyser även vissa 

målgrupper specifikt. Det är lätt att få en uppfattning om uppdraget och olika 

former av aktiviteter och arrangemang som kommer att göras. 

Fokusområdena är tydliggjorda och dessutom utmaningarna. 

Funktionsnedsatta är bland dem som är särskilt prioriterade, likaså grupper 

som saknar ekonomiska eller andra möjligheter att skaffa litteratur och 

information. Planen visar även på vikten av utbildade medarbetare för arbete 

med kultur för äldre. Det finns en medvetenhet att andelen äldre ökar bland 

befolkningen och som, enligt förvaltningens bedömning, kommer att kräva 

olika former av anpassningar för att tillgängliggöra litteratur på olika sätt. 

Digitaliseringen är i ständig utveckling och tas också upp i biblioteksplanen 

och med sin utmaning att tillhandahålla en mångfald av information och i 

olika former. Även detta angeläget för äldrenämndens målgrupp. 

Remissen var ställd till bland andra äldrenämnden, men skulle även ha 

kunnat ställas till nämnden för personer med funktionsnedsättning, eftersom 

handlingsplanens avsnitt Särskilt prioriterande inkluderar personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Äldrenämnden beslutar att yttrande daterat 6 april 2022 antas och 

överlämnas till kulturnämnden. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kulturnämnden 

 


