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Kulturnämnden 

Direktiv för att utreda kulturhusverksamheterna i Gottsunda centrum och 
Mötesplats Treklangen 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättat förslag till utredningsdirektiv 

Sammanfattning 
I nämndens verksamhetsplan för 2016 har förvaltningen i uppdrag att se över etablerade 
kulturcentra och ge förslag på hur de kan utvecklas för att stärka medborgarnas möjligheter att 
utöva och uppleva kultur i respektive stadsdel (se inriktningsmål 2 och nämndens åtgärd 2.8). 
För kulturcentrum i Gränby fattade kulturnämnd beslut om utredningsdirektiv 2016-04-21. En 
av punkterna i dessa var att beskriva redan befintliga kulturcentrum (ärende KTN-2016-
0143). I och med detta utredningsdirektiv vill förvaltningen få i uppdrag att titta närmare på 
kulturverksamheterna i och kring Gottsunda centrum. 

Ärendet 

I Gottsunda finns flera verksamheter med kulturverksamhet, så som Gottsunda kulturhus 
(Gottsundabiblioteket, Studiefrämjandet Kontakten, Gottsunda dans & teater, Kulturpunkten 
Konstj ord samt mindre verkstad/ateljé) och Mötesplats Treklangen. Det är Uppsala kommuns 
fastighets AB (UKFAB) som ansvarar för Kulturpunkten och dess samordnare, medan 
kulturförvaltningen är förhyrare av övriga lokaler i kulturhuset i Gottsunda centrum samt har 
en anställd samordnare för Mötesplats Treklangen. 

Treklangen invigdes 2010 med följande syfte: 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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• Bli en social och kulturell träffpunkt för Gottsundas invånare. 
• Stärka Gottsundas resurser att möta invånarnas behov av socialt stöd och sociala 

serviceinsatser. 
• Bidra till att stärka Gottsundas identitet och attraktionskraft. 
• Skapa och utveckla social, kulturell och pedagogisk verksamhet, särskilt för barn och 

ungdomar, som bidrar till att stärka Gottsundas resurser att motverka social oro och 
utanförskap i området. 

• Ha en aktiv roll i Gottsunda för att motverka skadegörelse och verka för ökad trygghet 
i Treklangen och dess närområde. 

Verksamheten består både av landstings- och kommunalt drivna verksamheter. Det finns en 
verksamhetsledare anställd som samordnar verksamheten samt driver utåtriktade aktiviteter 
tillsammans med övriga kommunala verksamheter i Gottsunda samt tillsammans med det 
lokala civilsamhället. 

För drygt ett år sedan lämnade Lärcentrum samarbetet och flyttade sin verksamhet. 
Landstinget har aviserat att de vill flytta sina verksamheter till den kommande nybyggda 
vårdcentralen i Gottsunda centrum. Treklangen byggdes delvis som en Familjecentral (BVC, 
MVC, Ungdomsmottagning, Öppen förskola, Råd 84 stöd samt SFI). Det finns en 
överhängande risk att de verksamheter som ingår i familj ecentralkonceptet också vill flytta till 
den nya vårdcentralen och då faller stora delar av idén bakom Mötesplats Treklangen. 

På kvällar och helger pågår det dock mängder med föreningsaktiviteter i Mötesplats 
Treklangen för främst barn och unga i Gottsunda. Uppsala kulturskola kan komma att vilja 
etablera sig i Gottsunda och skolan har också behov av mer lokalyta. 

Utvecldingen på Mötesplats Treldangen är stadd i förändring och kulturförvaltningen borde 
närmare utreda framtiden för den totala kulturverksamheten, samt användandet av lokaler, i 
Gottsunda kulturhus och Mötesplats Treklangen. Frågan är om det går att utveckla och 
effektivisera verksamheten i Gottsunda och få en tydligare avsändare och nå fler besökare. En 
utredning bör tillsättas som kan föreslå förbättringsåtgärder, med tanke på det som finns idag 
och i den närmaste framtiden och som kan ligga till grund för framtida beslut. 

Utredningsdirektiv kulturverksamheter i Gottsunda: 
• Nulägesbeskrivning av verksamheternas uppdrag, lokaler, finansiering, huvudman och 

medarbetare. 
• Bakgrund till nuläget. 
• Hur ser relationen ut mellan verksamheterna inom Gottsunda kulturhus (inklusive 

Kulturpunkten) och med Mötesplats Treklangen avseende organisation, samordning 
och samarbete. 

• Vad händer med övriga lokaler i Treklangen när samarbetspartnerna lämnat dem, finns 
det andra kultur- och fritidsverksamheter som kan flytta in. 
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• Hur kan man optimera användningen av kultur- och samlingslokaler och samarbetet 
mellan olika verksamheter. 

• Hur ska samordningsuppdraget se ut och hur ska det vara organiserat. 

Utredningen kan samordnas med utredningen av kulturcentrum Gränby och påbörjas under 
oktober 2017. Förvaltningen räknar med att det kommer att krävas motsvarande en 50 % 
tjänst under 3 månader. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utredningen kan genomföras med de medel som finns avsatta för utredning av kulturcentrum 
Gränby 2016. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bemhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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