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Policy för uthyrning och upplåtelse av bibliotekslokaler 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till policy för uthyrning och upplåtelse 
av bibliotekets lokaler, samt 

att förslaget presenteras för nämnden för beslut senast i början av år 2016 

Sammanfattning 
Bibliotek Uppsala bedriver en omfattande programverksamhet. Ofta sker program i 
samverkan med andra. Vid sidan av samarbeten finns efterfrågan på att hyra bibliotekens 
lokaler för både öppna program och föreläsningar och för slutna möten. Idag finns ingen 
policy för uthyrning och upplåtelse av Bibliotek Uppsalas lokaler. För att tydliggöra vad som 
gäller i fråga om uthyrning och upplåtelse behöver verksamheten en av kulturnämnden 
beslutad policy som är kommunikativ, inkluderande och som kan gälla lika för alla. 

Ärendet 
Biblioteken ska förhålla sig till bibliotekslagen. Den nu gällande lagen (SFS 2013:801) lyfter 
tydligt fram uppdraget att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Enligt lagtexten 
ska det göras genom att "bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning." 

I Uppsala kommuns nu gällande policy för hållbar utveckling står att kommunen ska 
uppmuntra delaktighet genom att skapa mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt 
delta i samhällslivet. Vidare sägs att "för att också få förtroende för demokratin ska 
människor mötas med öppenhet för olika åsikter, särskilt i frågor som har stor betydelse för 
deras liv". 
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Policyn betonar att Uppsala kommun ska kännetecknas av att verka för mänskliga rättigheter i 
all sin verksamhet. I det ligger rätten att själv få bestämma över sitt liv, att människor 
värderas lika och att all verksamhet kännetecknas av trygghet, jämlikhet, tillgänglighet samt 
respekt för mångfald. 

Den verksamhet som äger rum på biblioteken — inklusive uthyrning — ska utifrån detta dels 
främja den fria åsiktsbildningen och därmed bidra till att människor får möjlighet att 
reflektera och diskutera kring olika sätt att se på världen för att på så sätt utveckla och 
fördjupa sina ståndpunkter. Dels ska all verksamhet bedrivas med absolut respekt för de 
mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde. 

En policy för uthyrning och upplåtelse av bibliotekslokaler bör belysa och tydliggöra: 

• Bibliotek Uppsalas rätt att besluta om uthyrning och upplåtelse av lokaler inom 
sitt verksamhetsområde. 

• Vilka grundläggande värderingar som den som hyr lokal eller ingår samarbete 
med biblioteket ska omfatta 

• Regler och villkor kopplade till uthyrningen gällande sådant som säkerhet, 
städning och ansvar i övrigt 

• Grundläggande villkor och förutsättningar för samarbete kring program och 
arrangemang mellan biblioteket och annan part. Det kan till exempel gälla 
marknadsföring. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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