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Kulturnämnden 
 

Översyn av Bibliotek Uppsalas uppsökande biblioteksverksamhet och 
biblioteksbusservicen i Uppsala kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  uppdra åt kulturförvaltningen att med utgångspunkt i Uppsala kommuns biblioteksplan ta 
fram en långsiktig utvecklingsplan för Bibliotek Uppsalas uppsökande biblioteksverksamhet 
och biblioteksbusservice i Uppsala kommun, som återrapporteras till kulturnämnden senast 
oktober 2018, 
 
att  genom dialog med andra verksamheter inom Uppsala kommun och med regionens övriga 
kommuner undersöka möjligheten till nya samarbeten kring den uppsökande 
biblioteksservicen inför upphandling av ny biblioteksbuss och arbete med framtagandet av en 
långsiktig utvecklingsplan för verksamheten, samt 
 
att  uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram upphandlingsunderlag för ny biblioteksbuss med 
hänsyn tagen till långsiktig strategisk utveckling av verksamheten. 
 
 
Sammanfattning 
Inom kulturförvaltningens avdelning Bibliotek Uppsala finns idag uppsökande biblioteks-
verksamhet med två biblioteksbussar, Boken kommer-verksamhet samt böcker på 
arbetsplatser. Bibliotek Uppsala ser behovet av att arbeta med en långsiktig utvecklingsplan 
av den uppsökande biblioteksverksamheten med fokus på biblioteksbussarnas service på 
landsbygden. En förutsättning för bibehållen verksamhet på landsbygden är att Bibliotek 
Uppsala har två biblioteksbussar. Den äldre biblioteksbussen är från 2001 och behöver 
ersättas inom en snar framtid. 
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Ärendet 
Långsiktig utvecklingsplan för Bibliotek Uppsalas uppsökande verksamhet  
 
Bibliotek Uppsalas uppsökande biblioteksverksamhet består idag av biblioteksbussar, Boken 
kommer-verksamhet till dem som inte kan ta sig till de fysiska biblioteken samt böcker på 
arbetsplatser. Bibliotek Uppsala två biblioteksbussar erbjuder idag service på landsbygden i 
hela Uppsala kommun till förskolor och mindre skolor, till äldreboenden, till enskilda 
låntagare vid sina hem och vid hållplatser i och nära samhällen. Biblioteksbussarna har 
hållplatser som trafikeras både på dagtid och kvällstid samt under helger. Biblioteksbussarna 
närvarar även vid hembygdsdagar och särskilda evenemang.  
 
Med anledning av samhällets förändringar och att Uppsala kommun växer finns behov av att 
ta fram en långsiktig utvecklingsplan för den uppsökande biblioteksverksamheten i Uppsala 
kommun där fokus bör läggas på såväl dagens brukare och målgrupper som på möjligheten 
till nya samarbeten och utvecklingsmöjligheter. Biblioteksplanen och Landsbygdsprogrammet 
är viktiga styrdokument i detta arbete. En genomlysning av Uppsalas 
biblioteksbussverksamhet som utfördes av Regionbibliotek Stockholm på uppdrag av 
Bibliotek Uppsala 2017 ligger också till grund för arbetet med att ta fram en långsiktig 
utvecklingsplan för verksamheten. 
 
Med en långsiktig utvecklingsplan för den uppsökande verksamheten och biblioteksbussarnas 
service kan Bibliotek Uppsala säkerställa att biblioteksverksamheten svarar mot behoven och 
efterfrågan från en landsbygd i förändring. Biblioteksbussarnas mål är att genom 
verksamhetsutveckling nå fler och nya användare av biblioteksservicen på landsbygden än 
idag samt att säkerställa att verksamheten är väl rustad för framtida omställningar, allt 
eftersom landsbygden utvecklas och antalet boende på landsbygden ökar. 
 
För att även fortsättningsvis kunna upprätthålla den servicenivå som erbjuds landsbygden 
idag är verksamheten beroende av två i storlek likvärdiga fordon. Den äldre biblioteksbussen 
som varit i bruk sedan 2001 kommer att behöva ersättas inom ett par års tid. Planering och 
upphandling av en biblioteksbuss tar 1-2 år från start till leverans. Inför kommande 
upphandling förs en dialog med andra verksamheter inom Uppsala kommun för att undersöka 
möjligheten till nya samarbeten kring den uppsökande biblioteksservicen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskostnaden för en ny biblioteksbuss uppskattas till 4,5 miljoner kronor, med en 
avskrivningstid på 15 år. Driftkostnaderna uppskattas vara de samma som för befintligt 
fordon.  
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