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Kulturnämnden 

 

Samordning av verksamheter i Gränbybibliotekets lokaler 
 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

 

att  inom ramen för kulturförvaltningens driftsbudget under hösten 2019 samordna 

verksamhet i Gränbybibliotekets lokaler för att verkställa uppdraget om att tillskapa ett 

kulturcentrum i Gränby med regelbunden verksamhet i bred samverkan mellan 

kulturförvaltningens avdelningar och civilsamhället,  

 

att  utreda förutsättningarna för och därefter genomföra mindre lokalanpassningar inom 

ramen för befintliga investeringsmedel, samt 

 

att  i dialog med stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning undersöka möjligheten till 

ett eget hyresavtal gällande kulturförvaltningens lokaler i Gränbyskolan. 

 

 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har i uppdrag att utveckla ett kulturcentrum i Gränbyskolans lokaler. 

Kulturcentrum har de senaste åren inte haft tillgång till egna lokaler, utan varit beroende av att 

hyra in sig i Gränbyskolans matsal eller aula. På grund av lokalbrist har kulturcentrums 

samordnare har inte haft en arbetsplats lokalt i stadsdelen. Kulturförvaltningen hyr också 

lokaler i andra hand av utbildningsförvaltningen för Gränbybiblioteket. För att skapa verkliga 

förutsättningar för att verkställa uppdraget om att tillskapa ett kulturcentrum i Gränby med 

regelbunden verksamhet i bred samverkan mellan kulturförvaltningens avdelningar och 

civilsamhället föreslås en samordning av kulturförvaltningens verksamheter i 

Gränbybiblioteket. Detta kräver att kulturförvaltningen utvecklar nya arbetssätt och genomför 

vissa lokalapassningar i nuvarande Gränbybibliotekets lokaler. 
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Ärendet 

 

Biblioteket och kulturcentrumets främsta målgrupp är barnfamiljer. Gränby kulturcentrum har 

idag inga egna lokaler och ingen arbetsplats för verksamhetsledaren. Förvaltningen ser en 

möjlighet till samverkan om lokaler i anslutning till Gränbyskolan, både för att stärka 

biblioteksservicen samt för att etablera mer kulturcentrumverksamhet i området. 

Kulturcentrumets öppettider ska vara aktivitetsstyrt och därmed öppet som kulturcentrum 

enbart när det finns inplanerad aktivitet. Detta för att för att kunna skapa en trygghet med 

närvarande vuxna på plats. Målsättningen är att i bibliotekets och kulturcentrumets 

genesamma lokaler i Gränby kunna erbjuda regelbundna aktiviteter dagtid på lördagar 

och/eller söndagar. Fokuset är barnfamiljer och förslag på aktiviteter är 

barnteaterföreställningar, föreläsningar, sångstunder/sagostunder, skapande verksamhet, 

läxläsning, juridisk rådgivning, medborgarservice, information om arbetsmarknad och annan 

föreningsverksamhet. En del av dessa aktiviteter kommer att ske i egen regi av biblioteket 

eller kulturcentrum, andra insatser i samverkan med andra förvaltningar inom kommunen 

eller civilsamhället. Kulturcentrum Gränby arbetar, liksom övriga kulturcentrum, 

områdesbaserat. 

 

I dag har biblioteket relativt lite öppet jämfört med övriga bibliotek i de stadsdelar där det 

finns kulturcentrum. Öppettiderna för gränbybiblioteket är måndag – tisdag kl 13.00-17.00, 

onsdag kl 15.00-19.00, samt torsdag kl 9.00 – 15.00. Utöver det har kan skolorna i 

närområdet komma på klassbesök på förmiddagarna, 13 timmar i veckan.  Ett starkt önskemål 

är att biblioteket ska ha mer öppet på helgen men det kan enbart ske med en förstärkning av 

bibliotekets personalresurser då fler anställda behöver finnas på schemat. Men i en 

lokalsamverkan med kulturcentrum ökar även tillgängligheten till biblioteket då besökare 

skulle kunna låna och lämna tillbaka böcker utan bibliotekspersonal på plats. 

 

Bibliotekets lokaler är inte ändamålsenliga idag. Det saknas förrådsyta, personalutrymmen 

och ett programrum. För att kunna skapa mer verksamhet i lokalerna behöver en enklare 

ombyggnad ske. I samband med det bör man tillskapa ett programrum och förråd, samt en 

flexibel möblering så att lokalerna lätt kan ställas om. Innan man kan planera för 

ombyggnader måste dock statusen för lokalen och hyresavtalet klargöras. Bibliotekslokalen 

hyrs till skillnad från fritidsgården, direkt av utbildningsförvaltningen. 

 

Övriga frågor att utreda är vem som ansvarar för utlåning av lokalerna, teknik, övrig 

utrustning och möblering och trygghetsfrågor. Man är tillsammans i samma lokal men har 

olika chefer, så vem är då huvudansvarig. Kommunikationen om verksamheten behöver ses 

över. Samverkan behöver dessutom utvecklas med Gränbyskolan, samt Fritidsgården och 

civilsamhället som redan finns på plats. Förutom bibliotekets lokaler, har kulturcentrum och 

bibliotek även möjlighet att fortsatt hyra matsal eller aula för större arrangemang. 

 

I framtiden kan det tänkas att det blir ett bibliotek och kulturlokaler i anslutning till 

köpcentrumet Gränbystaden. Målgruppen för en nyetablering i Gränbyområdet är vad det 

gäller bibliotekets verksamhet att nå besökare som annars inte regelbundet besöker ett 

bibliotek, samt boende på landsbygden. Förvaltningen ser dock att det fortsatt finns behov av 
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ett lokalt bibliotek i anslutning till Gränbyskolan som kan ha fokus barn- och 

ungdomslitteratur och som även kan ta emot förskole- och skolklasser. Området kommer även 

fortsatt ha behov av föreningslokaler. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Bibliotek Uppsala har en hyra på 107 tkr för Gränbybibliotekets lokaler september – 

december 2019 år. Den är fördelad i prognosen mellan avdelningarna där Bibliotek Uppsala 

står för 32 tkr och Uppsala natur- och kulturcentrum för 75 tkr. Hur hyran skall fördelas 2020 

återstår att utreda och är beroende av vem som fortsatt ska ha huvudansvaret för lokalen. I 

övrigt behöver Gränby kulturcentrum programpengar och löneutrymme för en 

verksamhetsledare på heltid samt publikvärdar på timmar år 2020. 

 

 

 

Sten Bernhardsson 

Direktör, chef för kulturförvaltningen 

 

 


