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INLEDNING 

Syftet med uppsatsen har varit att kartlägga situationen i Östersunds 

kommun, och att ge ett förslag till utbyggd social verksamhet från 

biblioteken. Förslaget har hållits inom rimliga ekonomiska gränser. 

Försöksverksamheten ska kunna ligga till grund för hela kommunens 

verksamhet. 

Uppsatsen består av fyra huvuddelar: 

först ett inledande kapitel om social biblioteksverksamhet, därefter 

två avdelningar om nuläget i länet och i kommunen och sist en avdelning 

med förslag till verksamhet. 

"KuUur kan betyda olika saker för olika människor 

och i olika vårdmiljöer. Men grundläggande är att 

kultur har att göra med mänskliga relationer och 

tankar, fantasi, känslor och traditioner." 

(Kulturrådet: Vård och kultur. 1980.) 
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1.1 UPPSÖKANDE BIBLIOTEKSVERKSAMHET- SOCIAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET 

Social biblioteksverksamhet, en del av bibliotekens uppsökande verk

samhet, syftar till att nå de grupper av människor som själva inte kan 

eller har svårt att komma till biblioteken. Det kan gälla äldre, sjuka 

och handikappade. 

Många av dagens pensionärer har vuxit upp utan närmare kännedom om 

och kontakt med bibliotek. En del säger sig inte vara intresserade, 

andra vågar inte riktigt närma sig den "kulturens högborg" som biblio

teken för många människor har framstått som, några upptäcker bibliote

ket på äldre dagar och har stor glädje av det. 

Naturligtvis kan inte alla vara intresserade av läsning och böcker, 

men det borde vara allas rättighet att ha möjlighet till läsning, 

antingen genom närhe.t till bibliotek och bokdepositioner eller genom 

boken kommer-service. 

Bibliotek är nu inte bara böcker, det är tidningar, tidskrifter, upp

lysningar och information, program av olika slag, och kanske en lugn 

vrå att koppla av en stund ~. 

Därför anser jag det vara viktigt att det i den sociala biblioteksverk

samheten även ingår olika typer av program, t ex högläsning på ålder

domshemmet, författarbesök i servicehuset och bokprat i pensionärs

föreningens lokaler. Men först och främst måste vi nå ut till alla med 

information om bibliotekets verksamhet. 

Den sociala biblioteksverksamhetens historia är inte lång. De allra 

första stegen togs i Ludvika av Äke Äberg i början av 1950-talet. 

Den första organiserade verksamheten inleddes i Malmö 1955 då stads

biblioteket inledde s~n boken-kommer-verksamhet. 15 år senare, 1970, 

har 287 kommuner en organiserad boken·-~wmmer-verksamhet. 

Har verksamheten utvecklats, har målen uppnåtts? 

Av landets 277 kommuner saknar 92 kommuner fullständig biblioteksser

vice inom den kommunala äldreomsorgen. 91 kommuner har ingen boken

kommer-verksamhet. 
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Den sociala biblioteksverksamheten varierar både vad gäller kvalitet 

och kvantitet mellan landets olika län och kommuner. Verksamheten inom 

de enskilda kommunerna är beroende av kommunens allmänna biblioteks

situation, 

1.2 EXEMPEL 

Örnsköldsviks kommun har en egen social avdelning på 

kommunbiblioteket med ansvar för boken-kommer-verksamhet, 

verksamhet vid institutioner samt talböcker. Alla institu

tioner i kommunen har någon slags biblioteksverksamhet, vid 

de flesta görs regelbundna bokronder och varje enhet får 

varje år någon typ av program. Ett särskilt anslag (1981: 

16 000:-) finns för denna programverksamhet. Inom själva 

tätorten ges boken-kommer-service till SO personer. 

Personalstyrkan består av en heltidsanställd bibliotekarie 

och en kontoristtjänst på 30 timmar/vecka. Örnsköldsviks 

kommun är till invånarantalet jämförbar med Östersunds kom-

mun. 

Värmlands län har från 1 augusti 1980 på länsbiblioteket 

en särskild konsulenttjänst med ansvar för den uppsökande 

verksamheten. Invånarantalet är ungefär dubbelt så stort 

som i Jämtlands län, 28S S4S invånare i 16 kommuner mot 

134 6S3 invånare i 8 kommuner (siffrorna gäller 791231)' 

Boken-kommer .. verksamheten fick i Värmlands län 406 perso

ner service medan motsvarande siffra för Jämtlands län är 

SS. Antalet boken-kommer-låntagare per 1000 invånare är i 

Värmland 1,4 mot Jämtland 0,4. 

Detta är bara två av de många jämförelser som kan göras 

angående den sociala biblioteksverksamheten i landet. 

Vid de aUra flesta jämförelser vägm~ Jämtlands län lätt. 

Visst har många av länets kommuner särskilda pPoblem, t ex 

långa avstånd och liten personalstyrka, men i dessa kommu

ner boPde det vara ännu vil<t1:gare att satsa på en uppsökan

de vePksamhet. 

Kulturrådet skrivm~ i "Bibliotekens uppsökande verksamhet 

för äldre" att "för att uppnå kontinuerlig verksamhet äl' 



det väsentligt att kulturpolitiska insatser förankras 

i politiskt ansvariga organ och på central nivå ... ". 

För att kunna erbjuda de eftersatta grupperna en fullgod 

service krävs först och främst att kommunerna är villiga 

att satsa till resurser. 

2 . 1 JÄMTLAND S LÄN 

Jämtlands län är till invårarantalet ett mycket litet län, 134 945 

personer 1981-12-31, (endast Gotlands län har färre 8nvånare). Dessa 

få invånare är spridda över ett stort och varierat område, jordbruks

bygder, fjällbyar, mindre samhällen och länets enda stad - Östersund. 

Av länets åtta kommuner har sex mindre än 15 000 invånare, en mellan 

15 000 och 30 000 invånare, och endast Östersunds kommun har mer än 

30 000 invånare (56 018 1981-12-31). 

2.2 BIBLIOTEKSVEIDZSAMHETEN 

Biblioteksverksamheten i de mindre kommunerna ligger på en relativt 
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låg nivå, och skulle behöva utvidgas. Personalbristen är stor och för

svårar en utbyggnad av den sociala biblioteksverksamheten. För en boken~ 

kommer-verksamhet är distributionsproblemen det största hindret. 

Strömsund, Härjedalen och Krokom har börjat satsningar på v~ss upp

sökande verksamhet. Krokoms kommun arbetar med ett projekt som bekos-

tas av IKS-medel (IKS = Intensifierad Kommunal Sysselsättningsplanering). 

Vid projektet undersöks behovet av och intresset för boken-kommer ... verk

samhet. Hittills har resultaten visat på ett mycket stort behov. 

2.3 VERKSAMHET FÖR SYNSKADADE 

Talböcker finns i Östersunds kommun, men övriga kommuner har få egna 

talböcker. T~lboksutlåningen sker från länsbiblioteket enligt en över

enskommelse mellan kommunbiblioteken i länet. 

I länet finns ca 750 registrerade synskadade och av dessa är ca 400 

talbokslåntagare. Länsbiblioteket har ett fungerande samarbete med 

länets synkonsulent, vilket underlättar kontakten med de synskadade. 



På talboksavdelningen arbetar 0,5 bibliotekarie, 1,5 kontorspersonal 

och 0,5 talbokstekniker. 

Anslaget 1981 var 100 000 kr mot 53 000 kr för år 1980. 
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De talböcker som distribueras via länsavdelningen består dels av biblio

tekets egna, dels av inlån från Talboks- och Punktskriftsbiblioteket. 

Utlåningens storlek framgår av bilaga 4 . 

2.4 ÄLDREOMSORG 

I länet finns sammanlagt 3554 platser på ålderdomshem och i servicehus. 

På de 30 ålderdomshemmen finns ca 1360 boende. 

11 000 pensionärer får stöd av landsting eller kommun via någon service

form. 14 000 pensionärer klarar sig själva eller får hjälp av anhöriga. 

Den allra största biten är den sociala hemtjänsten. 3 300 personer ar

betar inom den kommunala äldreomsorgen, därav är 2 000 vårdbiträden i 

öppen vård. 

Alla kommuner i länet har färdtjänstservice. Antalet färdtjänstberätti-

g a de är 3715, därav är 3107 personer över 65 år. 

Kommun Ålderdomshem Platser Boende 

Berg 4 126 124 
B räcke 3 173 163 
Härjedalen 5 149 140 
Krokom 3 191 189 
Ra g und a 3 140 134 
Strömsund 5 214 208 
Åre 2 107 100 
Östersund 5 320 304 

LÄNET 30 l 420 l 362 

Kommun Folkmängd 65 år Färdtjänstber. Per 1000 in v 

Berg 9 003 2 125 225 25 
B räcke 9 224 2 179 390 42 
Härjedalen 13 096 2 776 215 16 
Krokom 13 418 2 682 228 17 
Raguncia 7 571 l 811 255 34 
Strömsund 17 343 3 962 485 28 
Åre 9 469 l 976 437 46 
Östersund 55 810 8 188 l 480 27 

LÄNET 134 934 25 699 3 715 28 

(Sedan 1982-01-01 är beteckningen "ålderdomshem" officiellt borttagen 
och går in under beteckningen "se.rvicehus". Här har dock de "gamla" 
beteckningarna använts.) 



3.1 ÖSTERSUNDS KOMMUN 

Östersunds kommun är länets folkrikaste kommun med 56 018 invånare 

1981-12-31. Av dessa är 8 326 personer 65 år eller äldre. Den andelen 

beräknas öka de närmaste åren. 

Kommunen ligger "mitt i länet" och har länets enda stad, vilket har 

lett till att service samlats i kommunen. 

3.2 BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 

I Östersund finns Jämtlands läns bibliotek med länsavdelning och de 

vanliga kommunala biblioteksfunktionerna. Ingen särskild tjänst för 

social biblioteksverksamhet finns, men biblioteket har i flera år begärt 

en hel bibliotekarietjänst till verksamheten. 

För närvarande används åtta bibliotekarietimmar och ca 20 kontorist

timmar till Boken kommer-verksamhet varje månad. 

Inom kommunen får 22 personer Boken kommer-service, dvs 0,4 låntagare 

per 1000 invånare, vilket är landets lägsta siffra. 

Är Lån 

1966 766 
1970 l 638 
1975 l 867 
1978 2 069 
1979 l 660 
1980 l 551 

3.3 INSTITUTIONER 

Låntagare 

25 
25 
22 
22 

För den som vistas på landstingets vårdinrättningar i kommunen är bib

lioteksservicen god. Östersunds sjukhus, Frösö sjukhus och Sollidens 

långvårdssjukhus har samtliga egna bibliotekslokaler och bokvagnsronder 

på avdelningarna. 

Biblioteket på Solliden ger även serv1ce till patienter inom den öppna 

vården på dagcentrat i sjukhuslokalerna. 

Björkbacka ålderdornshem får biblioteksservice med bokronder på avdel

ningarna l gång per månad. 
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Västerviks servicehus pÄ Frösön har en biblioteksdeposition från 

huvudbiblioteket, vilken sköts av personal från biblioteksfilialen på 

Frösön, Besök görs varannan vecka, 2 timmar per gång. 

Tabell: 
Vårdplatser inom Östersunds kommun: Östersunds sjukhus, 1982-03-01 

Lasarettet 

Frösöklinikerna 

sollidens sjukhus 

3.4 BUDGET FÖR BIBLIOTEKEN 

Vårdplatser inom 
långtidssjukvård 

so 
120 

296 

Samtliga vårdplatser 

621 

S46 

298 

Budget för 1981 och anslag för 1982 framgår av bilaga S. Kommunen be

talar 60 % av kostnaderna för huvudbiblioteket och länsavdelningen samt 

100 % av filialverksamheten. Landstinget betalar 40 % av huvudbiblio

teket och länsavdelningen samt 100 % av sjukhusbiblioteksverksamheten. 

3.5 ÄLDREOMSORG 

För kommunens äldreomsorg redovisas här endast de uppgifter som kan vara 

av intresse för bibliotekets möjligheter till samarbete och verksamhet, 

Kommunens vårdbiträden i öppen vård är uppdelade i hemvårdsgrupper om 

20 - 30 personer i 17 olika områden. Varje område leds av en hemvårds

assistent. Siffror angående den sociala hemhjälpen redovisas i tabell 3. 

Serviceboende: serviceboendet består l lägenheter l servicecenter och 

pensionärshem. 

Västervik 
Reveljens servicehus 
Lugnviks servicehus 
Odensala servicehus 
Valla servicehus 
Härke pensionärshem 

72 lägenheter 
53 
52 
30 
64 
ett antal rum l det gamla pensionärshemmet, 

Ålderdomshem: l kommunen finns sammanlagt 5 ålderdomshem med totalt 318 
platser. 

Björkbacka 144 platser 
Ängegården, Brunflo 72 
Hemgården, Fåker 37 
Häradsgården, Lit samt 
Kougstagården, Bäggenås 6S platser tillsammans. 
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I kommunen finns 13 olika dagcentraler och fritidslokaler för pensio

närer, där de har möjlighet till fritidsverksamhet och annan service. 
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1981-10-15 vårdades 447 personer ~ hemmet, denna typ av vård - hem

sjukvård ökar alltmer, och bygger på ett samarbete mellan landsting och 

kommun. 72 % av patienterna vårdades av primärkommunens vårdbiträden. 

3.6 ÄLDREOMSORGSPLAN 

Ett samarbete mellan Östersunds kommun och Östersunds sjukhus har pågått 

sedan hösten 1980. Det syftar till en samordnad äldreomsorgsplan i 

Östersunds kommun. Nyligen har delrapport l utgivits, men varför finns 

inte biblioteken med? 

4.1 HUR NÅ DE PRESUMTIVA LÅNTAGARNA? 

Ett av huvudmålen för en social verksamhet bör vara att informera och 

utbilda de olika personalkategorierna om biblioteket och dess utbud. 

Kulturrådet skriver i sin utredning "Vård och kultur": 

personalens attityder till kultur är en förutsättning för att en för

ändring ska korrona tiU stånd. 

Därför är det viktigt att från början satsa på ett samarbete med olika 

mellanhänder. Behovet av förmedlare som informerar och inspirerar är 

stort. 

Trestegsprincipen: 

1. nära tillgång till biblioteken 

2. uppsökande verksamhet i servicehus etc 

3. boken kommer-service 

Det första steget bör vara att sprida information om bibliotekets verk

samhet till de äldre och handikappade med föresatsen att de som kan och 

vill själva uppsöker biblioteket. 

Målgruppen är då av praktiska skäl inte alltid pensionärerna själva utan 

de personer som regelbundet kommer i kontakt med dem. 

Kontakten med ett bibliotek består JU inte bara ~ förmedlande och mot

tagande av låneböcker. 
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Bibliotekets sociala funktion är nog så viktig. Förmedlandet av infor

mation, tidnings- och tidskriftsläsning och en stunds samtal med biblio

tekspersonalen är för många äldre och framför allt många ensamma äldre 

en viktig del i deras liv. 

Pensionärsorganisationerna som många gånger är mycket aktiva är en väg 

att nå de äldre. 

Vårdbiträden i öppen vård som i Östersunds kommun arbetar i hemvårds

grupper har nu arbetsuppgifter av skilda slag, inte bara de traditionella. 

De bör vara en viktig målgrupp för information och upplysningar om 

biblioteket. 

Med hjälp av dem kan fler själva komma till biblioteken och biblioteks

personalen få uppgifter om personer som är i behov av Boken kommer

service eller talböcker. Filialbiblioteken bör i denna verksamhet kunna 

spela en viktig roll (närheten). 

4.2 GRUPPINRIKTAD FORM 

Det andra steget, uppsökande verksamhet, bör vara en regelbunden verk

samhet på institutioner för de personer som inte kan ta sig till det 

vanliga biblioteket och på dagcenter och fritidslokaler för de människor 

som besöker dessa. 

Den förstnämnda verksamheten bör syfta till att ge alla en möjlighet att 

låna böcker och en regelbunden kontakt med bibliotekspersonal. 

Verksamheten på dagcenter och fritidslokaler bör ske i samarbete med 

pensionärsorganisationer, vilket kan leda till en bredare verksamhet. 

4.3 INDIVIDINRIKTAD FORM 

Det tredje steget, Boken kommer-service, ska vara en service för de 

människor som bor hemma och inte kan ta sig till biblioteken eller de 

lokaler där biblioteksservice erbjuds. 

Den gruppen är kanske den som är svårast att nå, men hemsamariterna 

(vårdbiträden), de kyrkliga församlingarna och Röda Korset bör kunna 

vara till stor hjälp. Även kuratorer och distriktssköterskor kommer i 

kontakt med de äldre och ett samarbete med dessa olika grupper måste 

vara grunden för att kunna bygga upp en social verksamhet. 



5. VERKSAMHET VID INSTITUTIONER: Förslag 

5.1 ÄLDERDOMSHEM 

Nuläge: Av ålderdomshemmen har endast Björkbacka verksamhet med bok

vagnsronder l g/månad. 

Förslag: Varje åldersomshem bör utrustas med en deposition 
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av böcker som byts fyra gånger per år. Antalet böcker i depo

sitionen regleras efter antalet boende på hemmen. 

Depositionerna skall skötas av bibliotekspersonal som besöker 

ålderdomshemmet varje vecka på en bestämd tid. I ett övergångs

skede kan bemanning varannan vecka vara tänkbar. Målet måste 

dock vara att varje ålderdomshem får besök varje vecka. 

Med tanke på typen av institution är det lämpligt att besöken 

består av bokronder ~ dagrum, terapilokaler och enskilda rum. 

Arbetet bör grundas på samarbete med vårdpersonRlen, till detta 

finns många anledningar. Den viktigaste är att vårdpersonalen kän

ner pensionärerna och kan förmedla deras önskemål. 

Vid programverksamhet kan samarbete med terapin förenkla arbetet. 

Det viktiga är att biblioteket, böckerna och bibliotekspersonalen 

blir en integrerad del i vardagen på institutionen. 

Varifrån utgår biblioteksverksamheten till ålderdomshemmen? 

De ålderdomshem som ligger nära biblioteksfilialer bör med fördel 

kunna ges service från filial. Filialpersonalens tjänstgöring 

(ofta deltid) bör gå att kombinera med tjänstgöring på ålderdoms

hemmet. Beställningar kan distribueras från huvudbiblioteket till 

filialbiblioteket. Filialbibliotekets bokbestånd går att ut

nyttja. 

På detta sätt bör man kunna få en kontinuitet i verksamheten genom 

anknytningen till den närliggande biblioteksfilialen. 

Institution Fi lialbib liotel< 

Björkbacka :J'oUidenro sjukhusbibliotek 
Servicehus, Körfältet Filial 6, Körfältet 
A'ngegården, Bn.mflo Filial 7 BY'unflo u, 

Väs terviks cervicehus Filial 6, FY'Ösön 
Häradsgården, U/t Fi l1:al 4, Lit 
Servicehuset, r~ ugn vD/ Filial 8, Lugn m: k 
Servicehuset, Valla, Fröcön Filial D, Valla, Frö r; ön 
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De ålderdomshem som ligger långt från fasta bibliotek befinner s~g ~ 

ett helt annat läge. I de fallen bör kommunens bokbuss kunna utnyttjas. 

De ordinarie bokbussturerna kan kombineras med ett lite längre stopp 

vid ålderdomshemmen med avlämning av beställda böcker och ett besök i 

bibliotekslokalen. (om sådan finns), terapilokalen eller andra samlings

lokaler. 

Lämpligt är att planera in bokvagnsronder i bussens stopp. Varför inte 

förlägga besöket vid lunch- eller kaffetid: Efter t ex lunch kan det 

vara bra med bokrond eller någon programverksamhet, t ex högläsning. 

5.2 SERVICEHUS OCH PENSIONÄRSHEM 

De människor som bor på dessa institutioner är oftast friskare och kan 

klara sig själva på ett helt annat sätt än de som bor på ålderdomshem. 

Servicehusl-center tar ofta på dagtid emot andra än de som bor där för 

måltider och olika aktiviteter. 

Nuläge: Västerviks servicecenter på Frösön har service från filial 2, 

Frösön, med en bokdeposition om ca 200 böcker och besök varannan vecka 

ca 2 timmar. 

Förslag: Behovet av bokvagnsronder är inte lika stort på dessa 

institutioner, men desto viktigare är det då att biblioteket får 

en central plats och att infonnationen når ut till alla. 

Även här bör bibliotekspersonal göra regelbundna besök, helst 

varje vecka, dels för att komplettera den bokdeposition som utgör 

grunden i biblioteket, dels för att kunna bistå med hjälp och in

formation. 

Om institutionen ligger nära ett filialbibliotek måste även här 

den bästa lösningen vara att personal från filialen sköter ser

vicen. De pensionärer som är rörliga och själva kan ta sig ut kan 

i dessa fall själva uppsöka filialbiblioteket. 

Viktigt är också att programverksamhet anordnas, t ex i samarbete 

med sysselsättningsterapeuter. 

Härke pensionärshem som ligger långt från fasta bibliotek bör i 

likhet med vissa ålderdomshem kunna ges service från bokbussen. 

I många kommuner finns Boken konuner-låntagare på ålderdomshem och i 

servicehus, men en väl utbyggd service bör kunna ge dem det de vill ha 

inom den vanliga servicen. 
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En förutsättning är att depositionerna byts ofta (fyra ggr/år) och 

att bibliotekspersonalen då och då har med sig nyare böcker för skylt

ning och uppställning på boksnurror och att möjligheten till beställning 

av böcker kan utnyttjas. 

5.3 DAGCENTRALER OCH ANDRA PENSIONÄRSLOKALER 

I Östersunds kommun finns 13 olika dagcentraler och fritidslokaler för 

pensionärer. I dessa samlas hemmaboende pensionärer och i viss mån även 

serviceboende pensionärer, 

Nuläge: Ingen. egentlig biblioteksverksamhet finns. Dagcentralen på 

Hornsberg, Frösön, har en liten deposition från filial 2, men verksam

heten i övrigt är liten. 

Förslag: Väsentligt i detta fall är att grundlägga kontakt och 

samarbete med de olika pensionärsorganisationerna: 

Statens Kulturråd skriver i "Bibliotekens uppsökande verksamhet 

till äldre'': 

tendenserna inom äldreomsorgen är en ökad satsning på normalt 

boende med en utökning av hemservice och hemsjukvård, oför

ändrat eller färre antal platser på ålderdomshem, fler platser 

i servicehus, utbyggnad av servicecentra. 

Med tanke på detta måste stor vikt läggas vid en utbyggnad av verksam

heten på dagcentraler och fritidslokaler. Även om bokdepositioner kan 

fylla en v~ss funktion bör tonvikten läggas på en aktiv kontakt bibliotek/ 

pensionärer. 

Muntlig information om närliggande bibliotek och bibliotekets möjligheter 

och utbud, som syftar till att pensionärerna själva söker sig till bib

lioteket är ett första steg. Informationsträffar på pensionärslokalen 

kan följas upp av studiebesök på biblioteket. 

Informationsträffar för personalen bör kunna leda till ett aktivt sam

arbete med programverksamhet och läsecirklar. 

Pensionärsorganisationerna har många gånger stor kunskap om de pensionärer 

som inte kan nås på detta sätt, 
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5.4 BOKEN KOMMER-VERKSAMHET 

Nuläge: I Östersunds kommun och i Jämtlands län i övrigt är verksamheten 

mycket liten 0,4 låntagare per 1000 invånare mot riksgenomsnittet 

1,1 låntagare per 1000 invånare. 

Inga särskilda tjänster finns för verksamheten, utan arbetet finns med 

som några få timmar i andra tjänster. Östersunds kommun har 3l Boken 

kommer-låntagare. I länet fanns 1980 allt som allt 55 låntagare. 

Under 1981 har ca 150 låntagare tillkommit i Krokoms kommun. 

Förslag: Boken kommer är en personalkrävande verksamhet. En 

lämplig norm för personalberäkningar kan baseras på antalet per

soner som anlitar kommunal färdtjänst och l eller antalet personer 

som har social hemhjälp. 

Många saknar kännedom om denna service. Vid en uppbyggnad av 

verksamheten bör biblioteket först informera om servicen. 

Information: Vilka ska informeras? Det lämpligaste och på lång 

sikt bästa måste vara att informera de människor som regelbundet 

kommer i kontakt med äldre, dvs "mellanhänderna". 

5.5 MÅLGRUPPER 

Den viktigaste gruppen är här hemsamariterna, som i Östersunds kommun 

arbetar i hemvårdsgrupper. En informationsverksamhet skulle kunna bestå 

i bibliotekariebesök på hemvårdsgruppens möten med information om verk

samheten och vikten av att den blir en naturlig del av vårdarbetet. 

Besöket bör följas upp av ett guidat studiebesök på biblioteket, helst 

iliåde på huvudbiblioteket och på den filial som ligger närmast deras 

arbetsområde. På så sätt grundläggs en kontakt mellan hemvårdsgruppen 

och biblioteket. 

l 

En annan huvudgrupp för information kan vara de kyrkliga församlingarna, 

som ofta har en ingående kunskap om församlingens äldre och ensamma. 

Många församlingar har även särskilda grupper för besöksverksamhet. 

Vissa församlingar, t ex Frösö församling, har en särskild diakonitjänste

man som arbetar med församlingens äldre. Denna person bör vara mycket 

viktig kontaktperson för biblioteket. 

Vid samtal med berörda personer inom Frösö församling var reaktionen 

mycket positiv och en vilja till samarbete uttalades klart. 

Vi måste ta vara på de personer som har kännedom om de äldre, via dem 

kan biblioteket nå de bästa resultaten. 



14 

Röda Korset har olika verksamheter som är intressanta för biblioteket. 

Deras kontaktverksamhet är en lämplig grupp för information. Samarbete 

bör även här kunna etableras. 

6. FÖRSLAG TILL FÖRSÖKSVERKSAMHET INOM FRÖSÖDALS OCH HORNSBERGS

OMRÄDENA 

6.1 ALLMÄNT 

Utgångspunkt: Frösö församling. 

Frösö församlings invånarantal var 1981-01-01 10 958 personer, 

varav l 201 personer 65 år eller äldre. 

Inom det aktuella området arbetar fyra distriktssköterskor, tre 

läkare i primärvården. Pastorsexpeditionen ligger centralt belägen, 

så även post, folktandvård och apotek. Dock kan avstånden vara 

för långa för ädlre då de olika servicetyperna är utspridda över 

området. Bebyggelsen är också spridd över stora ytor. 

Nuläge: Inom Frösön finns två biblioteksfilialer, varav den ena be

tjänar Hornsbergs och Frösädals områdena. 

Verksamhet bedrivs nu på det närliggande servicehuset, Västervik. 1 Där 

finns en bokdeposition på ca 200 böcker och besök görs två timmar var

annan vecka. 

En mindre bokdeposition finns placerad på dagcentrat nära biblioteket. 

Förslag: Verksamheten bör utgå från huvudbiblioteket, men filial

bibliotekets personal bör i första hand knytas till verksamheten. 

6.2 Västerviks servicecenter 

Bokdepositionen bör bytas fyra gånger per år och kompletteras med en bok

snurra med aktuella böcker. Bokdepositionen bör även i fortsättningen 

tas från huvudbiblioteket, men ett speciellt anslag för inköp av nya 

böcker behövs. Dessa böcker kan cirkulera mellan olika institutioner. 

Besök av bibliotekspersonal bör ske varje vecka. Tre timmar i veckan 

är en lämplig startnivå. Under denna tid sker byte av böcker, rådgivning 

och en mindre bokrond bland de pensionärer som just då inte kan ta sig 

till biblioteket. 

I början av verksamheten företas en inventering av behovet och intresset 

för att bättre kunna tillgodose alla önskemål om personliga besök och 

speciella typer av böcker. 
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I de tre veckotimmarna b~r regelbundet inplaneras viss programverksamhet. 

Ett första steg kan vara en halvtimmes högläsning i veckan som följs upp 

av ett författarbesök. Lämpligt kan vara att välja någon lokal författare. 

Denna verksamhet kan initiera en studiecirkel i tex bygdens historia. 

En form av program som är ganska försumma bland vuxna låntagare är bokprat 

Detta är en möjlighet att stimulera läsintresset bland de boende på 

institutionerna. 

Programverksamheten bör grundas på sarnarbete med terapipersonalen. 

De hemmaboende pensionärer, som bor nära servicehuset, bör också ha möjlig 

het att medverka i programverksamheten. 

6.3 Dagcentralen, Hornsgatan 20 

En mindre bokdeposition bör vara grunden för biblioteksverksarnheten. Den 

första kontakten tas med personalen och pensionärsorganisationerna genom 

att bibliotekspersonalen besöker dagcentralen. 

Syftet bör vara att engagera sysselsättningshandledare och annan personal 

att ansvara för bokdepositioneen i nära sarnarbete med biblioteket. 

Som llirnplig programverksamhet föreslås ett informellt samtal om böcker 

och läsning, bokprat och information om biblioteket. 

Detta följs upp av ett guidat besök på filialbiblioteket där filial

personalen bekantar sig med de besökande och berättar mera om biblioteket 

och de media som finns, storstilsböcker och talböcker inte att förglömma. 

6.4 Boken kommer 

Inom kommunen är samverkan etablerad mellan de fyra nämnderna för skola, 

kultur, social och fritid. Nära sarnarbete sker mellan biblioteket och 

färskoleavdelningen inom socialförvaltningen. Mot denna bakgrund bör det 

inte vara svårt att etablera kontakt biblioteket äldreomsorgen. 

Sarnarbetet med de hemvårdsgrupper som arbetar inom området inleds med att 

personal som centralt arbetar med verksamheten går ut till deras möten 

och informerar om den service som biblioteket kan stå till tjänst 

med. Information om böcker och bokprat om någon speciell bok kan även 

vara bra att ha med. 

Informationen följs upp av ett studiebesök på biblioteket med förevisning 

av boksamlingar, talböcker och läshjälprnedel. Detta studiebesök bör ingå 

som en punkt i hemvårdsgruppens egna sammankomster. 
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Speciella informationsblad trycks upp och skickas med till de äldre som 

en förberedelse för det besök som bibliotekspersonalen senare gör. 

Målet bör vara att samtliga inom området som tar emot social hemhjälp 

besöks och tillfrågas om behov och intresse. 

Eftersom det totalt rör sig om ca 2 000 personer i hela kommunen är 

det svårt att starta verksamheten ~ full skala på en gång. Besök hos 

pensionärer inom Frösädals och Hornsbergs områdena bör vara genomförbara 

även med en mindre personalinsats, i synnerhet om man i god tid innan 

fått bra kontakter med de olika "mellanhänderna". 

Frösö församling har en mycket aktiv verksamhet bland äldre i församlingen 

och deras kunskaper bör tas tillvara. Sarnarbetet inleds med att biblioteks

personalen besöker de olika grupper inom församlingen som arbetar med 

äldre, besöksgrupper, kyrkobrödrakåren och andra. En mycket viktig person 

är den diakonitjänsteman som är anställd i församlingen och som har till 

uppgift att arbeta med församlingens äldre. 

Via dessa olika kanaler kan biblioteket få kännedom om och kontakt med 

de personer som är i behov av Boken kommer-service eller talböcker. 

En bibliotekarie, som har ansvar för Boken kornmer bör finnas på huvud

biblioteket och boklådorna bör i första hand skickas,ut därifrån. Filia

lerna kan emellertid komplettera boklådorna vid kontakt med de olika 

"mellanhänderna". 

Målet är alltså att de människor som regelbundet kornmer i kontakt med 

äldre blir medvetna om bibliotekets resurser och hur viktig boken och 

läsningen kan vara för många människor, samt att de kontaktar den person 

som ansvarar för verksamheten eller närmaste bibliotek, om de tror 

att någon kan vara i behov av Boken kommer-service. 

En viktig målgrupp för information är bibliotekspersonalen. Om alla på 

biblioteken känner till verksamheten och är uppmärksamrna på vad som 

händer på deras bibliotek kan personer nås, vilka tidigare lånat själva 

men som av olika anledningar inte längre kan ta sig dit. 

All personal ska kunna lämna viss information om verksamheten till an

höriga och till de olika "mellanhänderna" och sedan hänvisa till ansvars

personen på biblioteket. 

En liten men viktig detalj är tryckt informationsmaterial med telefon

nummer till ansvarspersonen. Detta material bör finnas på biblioteket och 

andra platser, t ex hälsocentraler, sjukhus, pastorsexpeditioner, kornmu

nens socialbyråer. 



6.5 DISTRIBUTIONEN 

Hur kan boklådorna distribueras?Sedan böcker plockats samman för de olika 

boklådorna ska dessa skickas ut. Inom tätorten bör det bästa vara att 

vaktmästare eller annan särskilt anlitad personal kör ut boklådorna till

sammans med någon av de personer som sysslar med Boken kommer. 

Alternativt kan budbilar användas eller Boken kommer-personalen själva 

köra ut lådorna. Den personliga kontakten både via telefon och besök är 

viktig för att verksamheten ska fungera tillfredsställande. 

Inom den övriga kommunen bör bokbussen kunna utnyttjas. I detta fall 

blir telefonkontakten ännu viktigare, den bör kompletteras av att ansvarig 

personal någon gång följer med bokbussen ut. Bokbusspersonalen blir 

naturligtvis viktig för kontakten med låntagaren. 

Boken kommer-låntagarna har oftast tillgång till färdtjänst, vilket under

lättar när det gäller att samla låntagarna på biblioteket för t ex för

fattarbesök eller andra program. 

7. SOCIAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET PÅ REGIONAL NIVÅ 

När en ny verksamhet byggts upp är det viktigt att klart dela upp de 

olika arbetsuppgifterna. Biblioteksverksamheten är rent kommunal. 

Länsbibliotekets roll kan vara att stimulera ny verksamhet, att informera, 

lämna råd och eventuellt samordna. 

Informera på olika nivåer, inom kommun och landsting, vid studie-

dagar, konferenser, kurser, samt inte att förglömma på vårdskolor och 

annan utbildning inom området. 

Rådgiva ge råd och hjälp till de olika kommunbiblioteken både under 

uppbyggnad och under det löpande arbetet. 

Samordna 

slopas. 

sköta det samordnande arbetet inom länet så att dubbelarbete 

På länsbiblioteket måste även ligga att se till att den sociala biblio

teksverksamheten inte glöms bort vid planering på olika nivåer, i 

äldreomsorgsplaner, i planering av fritids- och kulturaktiviteter. 



8. SLUTORD 

Befolkningsprognosen för Östersunds kommun visar att ökningen i 

åldrarna 65 år och äldre kommer att vara stor de närmaste åren. 

Boendesituationen utvecklas till alltmer "ordinärt" boende, institu

tionaliseringen frångås. 

Enligt Socialtjänstlagen (SOL § 19) ska äldreomsorgen verka för 

att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 

och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra. 
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I detta sammanhang bör bibliotekets sociala verksamhet vara en själv

klar och viktig del. Boken kommer-verksamheten har mycket stor be

tydelse och kan i likhet med den övriga sociala verksamheten ut

vecklas mångdubbelt, 

Alla människor har rätt till biblioteksservice. Alltså är det biblio

tekets och kommunens skyldighet att ordna biblioteksverksamheten så 

att alla kan ta del av den. 

Därför behövs en utveckling av Boken kommer-verksamheten. 

När en ny verksamhet byggs upp är det en fördel att starta i liten 

skala i en kommundel, och sedan successivt utveckla verksamheten 

till att omfatta hela kommunen. 
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Antal presumtiva boken-kommer 
låntagare. 

Siffrorna gäller antal presumtiva 
boken kommer-låntagare i resp. 
kommun, räknat efter 25 % av 
antalet färdtjänstberättigade 
1980. Siffran för hela länet 
är 928 personer. 
Siffrorna inom parantes gäller 
25 % av antalet personer över 
65 år som mottog social hemhjälp 
1980. Siffran för hela länet är 
1.823 personer. 

Krokom 
57 

(192) 

Berg 
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( 193) 

Härjedalen 
54 

( 191) 
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Strömsund 

121 
(254) 

B räcke 
97 

(166) 

BILAGA 1 



1-- -

l 

l 
l 

l 
l 

l 

SOC1AL BIBLIOTEKSVERKSAMHET INOM DEN KOMMUNALA ÄLDREOMSORGEN OCH VID FOLKBIBLIOTEK 

SAMTLIGA KOMMUNER. Källa: statistiska meddelanden U 1979:27 Folkbibliotek 

-r-------------------------------"-"""' _____ 

LÄN ANTAL ANTAL INV.- ANTAL ANDEL MED SERVICE ANTAL KOMMUNER ANTAL B-K 
KOMMU- 791231 PLATSER FR. FOLKBIBLIOTEK UTAN FULLSTÄND. LANTAGARE 
NER l SERVICE 

1--

AB 23 1 524 246 12 415 93,0 6 1 762 

c 6 241 722 2 270 95,2 1 208 

D 7 252 026 2 302 95,6 2 249 

E 12 392 390 4 193 78,5 5 608 

F 11 302 475 2 757 85,5 6 173 

G 8 172 401 2 135 83,6 4 201 

H 12 241 448 2 915 89,7 3 366 

I 1 55 261 860 57,4 1 

K 5 154 135 1 563 93,1 2 203 

L 13 278 917 3 544 90,9 4 184 

M 20 743 133 6 950 89,9 7 740 

N 6 229 211 1 981 88,9 2 175 

o 15 713 242 2 ODD 85,5 5 1 339 

p 18 424 240 4 145 87,6 7 444 

R 16 268 702 3 356 86,5 5 215 

s 16 284 615 5 105 83,6 3 406 

T 11 274 223 3 498 89,8 5 374 

u 11 259 670 2 374 87,6 4 869 

w 15 285 545 3 534 82,5 5 426 

x 10 293 959 3 901 90,9 3 335 

y 7 267 895 2 853 90,0 1 118 

z 8 134 653 3 554 87,7 3 55 

AC 12 241 898 2 488 90,5 3 252 
BD 14 266 983 2 665 83,3 5 181 

SUMMA 277 8 302 990 83 331 86,9 92 9 883 

ANTAL B-K LANTAGARE 
PER 1000 INV. 
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ALUKtUM~UKG 1 ~AMILANU~ LAN 

1980-12-31 

KOMMUN FOLKMÄNGD BEFOLKNING ANDEL INV. ANDEL INV. 
ÖVER 65 AR 65-69 AR 70- AR 
ANTAL I Q/ 

/Q 
I Q/ 

/Q 

' 

BERG 9 003 2 125 7 16 

BRÄCK E 9 224 2 179 7 16 

HÄRJEDALEN 13 096 2 776 7 15 

KROKOM 13 418 2 682 6 14 

RAGUNOA 7 571 1 811 7 17 

STRÖMSUND 17 343 3 962 8 15 

ARE 9 469 1 976 6 14 

ÖSTERSUND 55 810 8 188 5 10 

LÄNET 134 934 25 699 6 13 

Källa: SCB:s statistik 

ANTAL ALOER- BOENDE PA SOCIAL HEM-
DOMSHEM ALDERDOMS- HJÄLP TILL 

HEM PERSON ER 
65 AR--

4 124 772 

3 163 665 

5 140 765 

3 189 769 

3 134 557 

5 208 1 018 

2 100 569 

5 304 2 176 

30 1 362 7 291 

ANTAL ARB. 
TIMMAR TILL 
PERSONER 
65 AR--

78 176 

74 876 

108 857 

84 813 

79 934 

89 470 

52 941 

278 660 

847 730 

ANTAL FÄRD-
TJÄNSTBERÄT-
TIGADE 

225 

390 

215 

228 

255 

485 

437 

1 480 

3 715 
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TALBÖCKER I JÄMTLANDS LÄN: BESTAND, INLAN OCH UTLAN 

1979-12-31 

KOMMUN INV. REG. SYN- MEDIEBESTAND 
791231 SKADADE TAL- PER PER REG. 

BÖCKER 1000 SYN-
INV. SKADAD 

BERG 7 069 47 - - -
B RÄCKE 9 229 57 - - -

HÄRJEDALEN 13 129 101 - - -
KROKOM 13 442 53 - - -

RAGUNOA 7 609 47 - - -
STRÖMSUND 17 451 127 7 1 0,05 

ARE 9 370 64 - - -
ÖSTERSUND 55 448 246 1 227 22 4,9 

SUMMA 134 653 755 1 234 9 1 '6 

BILAGA 4 

NYFÖRVÄRV 1979 
TALBÖCKER 

-

-

-
-

-
-
-

212 

212 

KOMMUN UTLAN FRAN UTLAN FRAN TOTAL UTLAN. PER 
FOLKBIBL. TPB * 1000 INV. 

BERG 125 40 12 

B RÄCKE 825 20 91 

HÄRJEDALEN 82 100 14 

KROKOM 21 100 9 

RAGUNOA 32 60 12 

STRÖMSUND 755 110 49 

ARE 15 10 2 

ÖSTERSUND 6 591 530 129 

SUMMA 8 446 970 70 

* TPB = Talboks- och Punktskriftsbiblioteket 



LÄNSBIBLIOTEKET I ÖSTERSUND 
Z-län 

DE KOMMUNALA BIBLIOTEKENs VERKSAMHET OCH KOSTNADER· 1981. ANSLAG 1982. 

-

VERKSAMHET 1981 
BUDGET 1981 A N S L A G 1 9 B 2 ... 

- , 
KOMMUN Folk- ltvledi e- Per Per- Kostnac Per Totalt Per Medier 

mängd utlån. inv. son al tot.al t inv .. t~kr inv. t. kr 
. 81-12-31 ito.tal t årsv. t~kr kr kr 

i 
•. 

BERG 8.903 . '65.643 7,3 3 ... 8 . 759,6 85:26 863,7 96:94, 362,7 
2:So,o· 

BRÄCK E 9.181 84~097 9,1 4,'8 933,1 101:00 1.067,3 116:21 231,8 
därav 

. 
kommundeh 2.345 186,5 79:53 47,0 
nämnd 

HÄRJEDALEN 13.048 92.149 7,0 9,5 1.705,0 130:66 1.817,0 139:20 454,0 

KROKOM 13.477 . 93.922 6,9 9,0 1.403,4 104:50 1.538,2 114,0 3ÖO,O 
.. 

l 

RAGUNOA 7.489 48.151' 6,4 3,0 522,2 68:85 600,4 80:11 210,0 

STRÖMSUND · 17.299 188.010 .· .10,8 17,7 2.664,9 153:54 ' 2.965,0 171:35 580,0 

ARE 9.530 64.943 6;-8 .. 4,38 1.057,8 110:99 1 '197' o 125:60 250,0 
-

' ÖSTERSUND 56.018 547.556 9,7 51,75 8.181,9 146:05 9.928,9 177:24 1.704,6 

.. 
~ 

134.945 8,7 103,93 127:66 148:04 

-

Per- Loka- övr. 
stlnal ler t.kr 
t.kr t.kr 

402,7 20,6 77,7 

546,1 207,7 71',0 

82,2 30.0 27,3 

1.260,0 4,4 98,6 

896,5 244,4 97,3 

333,8 - 56;6 

1.946,0 70,0 369,0 

. 
793,1 110,8 43,1 

6.153,8 1.240,9 829,6 

CD 
H 
r 
J> ,.,..... 

Ingår i : Redovisning av länsverksamheten ••• 1981, Jämtlands läns bibliotek, länsavdelningen. 
)> 
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Bilaga 6 

ÖSTERSUNDS KOMMUN: Biblioteken (filialerna) 

Bibliotek Befolkn.underl. B K Utlån 1981 

Filial l 7 000 20 17 20 949 
Allegatan 45 

Filial 2 7 000 30 56 39 917 
Frös ön 
(Medborgarhuset) 

Filial 3 5 000 20 28 37 939 
Brunflo 

Filial 4 l 400 16 10 631 
Lit 

Filial 5 400 6 5 657 
Häggen ås 

Filial 6 3 500 20 20 23 350 
Körfältet 

Filial 7 7 000 20 40 38 853 
Odensala 

Filial 8 3 500 20 * 40 34 222 
Lugnvik 

Filial 9 3 500 20 -~ 40 28 943 

•'< = tillkommer + 2 t/v skolbibliotekarie 

Bokbuss 9 000 40 45 966 

*''' tillkommer ca 30 t chaufför 



SPECIALARBETE ISSN 0347-1128 

Nr 1982:32 

Örbo, Kerstin: Social biblioteksverksamhet i Östersunds kommun : En redo
görelse och ett förslag. -Borås, 1982~~bl. - (Specialarbete/ Högskolan 
1 Borås. Institutionen bibliotekshögskolan, ISSN 0347-1128; 1982:32) 

I denna uppsats redogörs för den sociala biblioteksverksamheten i Öster
sund och ges ett förslag till utbyggd verksamhet, i första hand inom 
Frösädals och Hornsbergsområdena på Frösön. 
Jämförelse görs med andra kommuners verksamhet och det resoneras kring 
frågan "Hur nå de presumtiva låntagarna?" 

Förslagen till utbyggd verksamhet bygger till stor del på intervjuer och 
samtal med olika befattningshavare inom äldreomsorgen, de kyrkliga för
samlingarna, Röda Korset och Landstinget. Förhoppningen är att förslagen 
ska kunna användas vid en utbyggnad av den sociala biblioteksverksamheten 
i Östersunds kommun. 
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