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Kulturnämnden 

Direktiv för utveckling av kulturcentrum i Gränby 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättat förslag till direktiv, se bilaga, och övergripande tidplan för uppdraget 
att utveckla kulturcentrum i Gränby 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en projektplan för utvecklingen av kulturcentrum i 
Gränby, samt 

att återrapportera arbetet på nämnden i juni. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har som mål att Uppsala kommuns utbud av kultur- idrotts- och 
fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla. Nämnden har gett förvaltningen i 
uppdrag att skapa ett nytt kulturcentrum i befintliga lokaler med utgångspunkt i den 
verksamhet som finns i Gränbyskolan med intilliggande bibliotek och fritidsklubb/fritidsgård, 
och i dialog med Gränbyboma. 

Ärendet 
Bibliotek, fritidsklubb/fritidsgård, föreningar och studieförbund ska ges möjligheten att i 
samverkan skapa ett levande aktivitetshus i Gränbyskolan under fritiden. Gränby 
kulturcentrum ska vara ett offentligt rum i lokalsamhället och en mötesplats för alla boende i 
området. Genom att erbjuda aktiviteter och lokaler till olika grupper i olika sammanhang ska 
kulturcentrumet vara en plats för kulturupplevelser, fritidsaktiviteter, informationsutbyte, 
lärande och möten mellan generationer och kulturer. Kulturcentrumet ska vara en träffpunkt 
som bidrar till att stärka områdets identitet och samverkan mellan kommunala och civila 
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krafter. Målgruppen för kulturcentrum Gränby är innevånarna i Gränbyområdet, med prioritet 
barn och unga. 

Till grund för etableringen ska medborgardialoger samt samråd med studieförbund och 
föreningar genomföras. En första dialog är redan genomförd, och ett samråd med föreningar 
och studieförbund är inplanerad under våren. 

Det finns flera komplexa frågor att utreda. Idag finns det ingen naturlig koppling lokalmässigt 
mellan alla tre aktörer; skola, bibliotek och fritidsgård, och vissa delar av lokalerna är slitna. 
Utemilj ön är eftersatt och lockar inte in till aktivitet och möten. Deltagarna i 
medborgardialogen efterfrågade flera konkreta åtgärder för att förbättra utemilj ön, se bilaga. 

Vilka resurser som fmns att tillgå då det gäller lokalerna, och eventuella renoveringar samt för 
att förbättra utemiljön bör studeras särskilt. Arbete måste ske i samarbete med 
utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen, lokalsamordningen på SBF, samt med 
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB. 

En annan fråga är hur verksamheterna fungerar idag, når de sin tänkta målgrupp och stämmer 
öppettidema med medborgarnas behov och ett levande kulturcentrum. 

Arbetet bör bedrivas med ett kortsiktigt perspektiv, vad kan åstadkommas till hösten, och ett 
mer långsiktigt perspektiv som öppnar upp för möjligheten att förbättra lokaler, utöka 
verksamheternas öppettider samt ett mer formaliserat kulturcentrum med samordnare. 

Det är många perspektiv som ska utredas, förvaltningen förslår därmed att projektet anlitar en 
projektledare på halvtid för att intensifiera utrednings- och genomförandefasen. 

Övergripande tidplan 
April 2016: Beslut om utredningsdirektiv 
Maj 2016: Samråd studieförbund och föreningar 
Juni 2016: Muntlig information på nämnden 
Sept 2016: Utökade aktiviteter i regi av fritidsgård/fritidsklubb och bibliotek, 
samordnad information om aktiviteter med föreningar och studieförbund 

Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden har 2 miljoner kronor i budget för särskilda satsningar på barn och unga, 
varav merparten är destinerade till ett kulturcentrum i Gränby. Vad som behövs för att skapa 
ett välfungerade kulturcentrum i Gränby återstår dock att utreda. 

Kulturförvaltningen 



Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga: 	Utredningsdirektiv 
Anteckningar från medborgardialog 
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UpRiate KULTURFÖRVALTNINGEN 

Utredningsdirektiv - kulturcentrum Gränby 

Fört-vall-Lillhagen får i uppdrag att utreda/genomföra 

• Beskriva föreningars och studieförbunds roll i kulturcentrum och ha dialog med desamma 

• Vilka lokaler kan användas för kulturcentrum Gränby 

• Hur lokalerna kan förbättras för att underlätta samverkan och bli mer välkomnande 

• Om utemiljön kan förbättras 

• Finns det budgetmässiga resurser för att göra renoveringar 

• Vem som ska ansvara för och äga frågan om lokaler och säkerhet 

• Beskriva redan befintliga kulturcentrum 

• Kostnaden för att utveckla befintliga verksamheter och anpassa öppettider utifrån ett 

levande kulturcentrum 

• Ta fram en budget för verksamheten för 2016 och förslag för 2017 





P,20.9 KULTURFÖRVALTNINGEN 

Anteckningar från medborgardialog om kulturcentrum i Gränby 
2016-03-16 
Deltog gjorde ca 20 ungdomar, 7 vuxna varav merparten från föreningar och kyrkor, 6 politiker från 

kulturnämnden och 14 tjänstemän/fritidsledare/bibliotekarier från kulturförvaltningen, samt skolans 

rektor. Stort tack till alla deltagare för en lyckad dialog. 

Vad är bra i Gränby idag? 
Allt är bra i Gränby. Det är en som en stor familj, bra gemenskap. 

Men det är många som har flyttat eller är på väg att lämna Gränby, eftersom renoveringarna har 

inneburit betydligt högre hyror. Och att det har varit/är svårt och uppslitande. En känsla är att 

Gränby är 'bortglömt' - ingen satsar på Gränby. 

Vad saknas och vad skulle kunna bli bättre? 
Det saknas aktiviteter för ungdomar på söndagar. Idag kan man spela fotboll på fredag- och 

lördagkvällar och Tv-spel på fritidsgården när den är öppen, men det behövs nya aktiviteter och 

variation. Viktigt att det är öppet på kvällar och helger. Helger är prio ett - då behöver man kunna gå 

någonstans om man inte vill vara med familjen. 

Det vore bra med olika testa-på aktiviteter för att skapa ett intresse. Även vuxna måste få aktiviteter 

som exempelvis konst. Generationerna måste mötas. Idag är det pojkdominerat, hitta utbud för 

tjejer och ställen att vistas på. Ex på aktiviteter är film, musik, dans, större utflykter/aktiviteter. 

Workshops med kända inspiratörer, blandat män/kvinnor, film, musik, författare och skrivarkurser. 

Det behövs ett gym, café (som även vuxna besöker), biorum. Det ska finnas föreningar med gratis 

medlemskap 

Fritidgårdens lokaler är för små. Man skulle kunna bygga en våning till ovanför, det finns plats på 

taket. Det behövs möjligheter att sitta skönt/mysigt tillsammans många och prata. Hemmabio - att 

kunna se film tillsammans - sköna soffor/fåtöljer. Fler datorer - kunna sitta ensam och surfa men 

även tillsamman och spela spel. Flera stora rum/plats/utrymme - att det inte ska kännas trångt och 

instängt. Man lyfte också vikten av att känna personalen väl - att den inte byts ut hela tiden. 

Ungdomarna efterfrågar inhägnade konstgräsplaner att spela fotboll på, basketplan och 

skateboardbanor. Helt enkelt en roligare och mer kreativ utemiljö där man kan göra saker - sport, 

lek, klättra osv. Flera jämförde med Sävja kulturcentrum som man tycker är grymt, både invändigt 

men också miljön utanför. 

Biblioteket behöver få fler vuxna besökare och bättre öppettider, det bör vara öppet på fredagar. På 

biblioteket kan det vara olika kurser, ex i körkortsteori. 

Aktiviteter 

• Tävling, evenemang 
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• Matlagningsmöjligheter, kulturknytkalas 

• Halloweendisco 

• Läxhjälp 

• Prova-på aktiviteter och kurser i film, musik, dans, skrivande 

• Mat och fika är viktigt för att locka. Både att äta och att laga själv. 

• Skön hetsgrejjor, göra egen bodyscrub, smink, etc. 

• Schack 

• Bokcirkel för vuxna 

• Forum för samhällsfrågor och politik, ungas deltagande och inflytande 

• Vuxendans 

• Livemusikscen, utescen 

• Work-shops 

• Utflykter 

• Möjlighet att visa upp förvara/litteratur, smycken, kläder mm från olika länder 

• Språkträning 

Lokaler 

• danssal med trägolv, spegelvägg och ventilation som också kan vara föreläsningssal. 

• Vem som helst ska kunna boka ett rum, inte bara föreningar. 

• Studion behöver rustas upp. 

• replokal med grundutrustning 

• Snygga upp lokaler 

• Rusta gympasalen, den är för liten för alla som vill spela nattfotboll, dåliga duschar 

• Ett avslappningsrum bara för vuxna med yoga, meditation, livsvisdom, mindfulness. 

• Rusta upp och utöka fritidsgården. Mer färggrann fritidsgård 

• Bygg ihop fritidsgård, skola och bibliotek bättre än idag 

• Gym 

• Biorum 

• Café 

• Rum för matlagning 

• Musikstudio och replokal med grundutrustning 

Utemiljö 

• Det behövs en riktig fotbollsplan med konstgräs och staket, samt en basketplan. 

• Betongskatepark 

• Öppna upp utemiljön, inte välkomnande nu 

• Mer/bättre utebelysning. 

• Utescen 

• Klättermöjligheter 

Övrigt 
• Marknadsföring är viktigt 

• Rätt person måste driva verksamheten. 
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