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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Allaktivitetshus Gränby  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

1. Att kulturförvaltningen får i uppdrag att utveckla ett allaktivitetshus i 
Gränbyskolan från och med 2021 i bred dialog med förvaltningar och bolag inom 
Uppsala kommun liksom med externa aktörer, 
 

2. Att nuvarande biblioteks- och kulturcentrumverksamhet upphör,  
 

3. Att biblioteksverksamheten anpassas med utgångspunkt i skolbiblioteksavtalet 
samt allaktivitetshusets verksamhet, 
 

4. Att kulturförvaltningen löpande under 2021 återrapporterar arbetet och 
ekonomiskt utfall till kulturnämnden samt 

 
5. Att samordna uppdraget om allaktivitetshus i Gränby med kommunstyrelsens 

beslut om fördjupad utredning gällande allaktivitetshus i Gottsunda. 
 

6. Att  kulturförvaltningen följer upp effekterna av förändrad biblioteksservice i östra 
stadsdelarna.  

 

Sammanfattning 
I Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021 har 
kulturnämnden fått i uppdrag att ”genom ett särskilt framtaget koncept stärka 
verksamhetsutbudet för barn och ungdomar i befintliga lokaler i området”. I förslaget 
till Mål och budget 2021-2023 finns ett uppdrag om att starta ett allaktivitetshus i 
Gränby. Kulturförvaltningen föreslår att kulturcentrum- och biblioteksverksamhet i sin 
nuvarande form upphör och att förvaltningen får i uppdrag att utveckla ett 
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allaktivitetshus i Gränby i samverkan med utbildningsförvaltningen och andra interna 
och externa aktörer med inspiration hämtad från Malmös allaktivitetshus. 
Verksamheten beräknas starta 2021.  
 

Ärendet 
Kulturnämnden fick i Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande i 
Uppsala kommun(KSN-2016-0068) i uppdrag att ”ta fram en plan för att starta ett 
kulturcentrum/allaktivitetshus i Gränby”. I Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby 
och Kvarngärdet 2020-2021 finns ett uppdrag att ”Genom ett särskilt framtaget koncept 
stärka verksamhetsutbudet för barn och ungdomar i befintliga lokaler i området”. I Mål 
och budget 2021-2023 finns följande uppdrag till kulturnämnden: ”Utveckla en 
långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra 
och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter.” 

Kulturförvaltningen har i samverkan med kultur- och föreningsliv anordnat kultur- och 
fritidsaktiviteter i Gränby. Tillgång till lämpliga lokaler för kulturcentrumverksamhet 
har dock saknats. Genom att anpassa nuvarande verksamhet och stärka samverkan i 
Gränbyskolan ser förvaltningen att det finns goda möjligheter starta ett allaktivitetshus 
i Gränby i samverkan med andra förvaltningar och civilsamhälle från och med 2021 för 
att erbjuda fler aktiviteter till i första hand barn och unga i området efter skoltid. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-05 att anta en förstudie om allaktivitetshus i 
Gottsunda samt ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad 
utredning med syfte att möjliggöra ett förverkligande av ett allaktivitetshus i Gottsunda 
enligt förstudiens föreslagna inriktning och process. Kulturnämnden får enligt 
kommunstyrelsens beslut i uppdrag att, samordnat med den fördjupade utredningen, 
undersöka möjligheterna att implementera ett allaktivitetshus enligt förstudiens 
föreslagna inriktning i närtid och återrapportera detta till kommunstyrelsen senast 
andra kvartalet 2021. Kommunstyrelsen beslutade även att utredningsuppdragen ska 
samordnas med kulturnämndens arbete för ett allaktivitetshus i Gränby. 

Gränby allaktivitetshus ska i enlighet med antagen förstudie arbeta med stor 
delaktighet av barn och ungdomar, övriga medborgare i området samt samverka med 
andra förvaltningar, organisationer, fastighetsbolag och andra intressenter i området. 

En annan viktig fråga är att skapa förutsättningar för aktiviteter i en trygg och säker 
miljö. Lokalernas tillgänglighet och utemiljön är andra viktiga frågor som behöver 
beaktas. Förvaltningen har ett nära samarbete med Gränbyskolan och 
fastighetsstaben när det gäller trygghet och säkerhetsfrågor. Säkerhet är en prioriterad 
fråga och är viktig för att skapa trygghet.  Allaktivitetshuset ska även med ökad närvaro 
av trygga vuxna och fler verksamheter bidra till ökad trygghet. 

Allaktivitetshus som metod 

Allaktivitetshus är en metod som bland annat har utvecklats i Malmö stad. Konceptet 
bygger på ”skolan mitt i byn”. Syftet är att skollokaler nyttjas mer effektivt genom att 
även användas efter skoldagens slut och att aktiviteter ordnas i direkt anslutning till 
skoldagens slut för att skapa trygghet i närområdet. Aktiviteter till exempel mellan 
klockan 15:00-18:00 möjliggör för fler att ta del eftersom inte alla barn och unga kan 
eller får delta i verksamhet som sker under kvällstid. Tanken med allaktivitetshus är att 
det även finns aktiviteter som riktar sig familjer och vuxna under kvällar, skollov och 
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helger. Allaktivitetshusmodellen bygger även på hög delaktighet från civilsamhället i 
innehåll och utformning av verksamheten. 

Allaktivitetshus Gränby 

Konceptet allaktivitetshus kan inte kopieras från någon annan stad eller någon annan 
stadsdel utan bör utvecklas utifrån lokala förutsättningar och behov i det aktuella 
området. Ett allaktivitetshus i Gränby bör därför utformas i samverkan med övrigt 
stadsdelsutvecklingsarbete i Gränby tillsammans med andra förvaltningar och bolag 
samt med externa parter såsom t ex föreningar och andra intressenter. Medskapande 
och delaktighet från de boende är grundläggande för ett allaktivitetshus liknande det i 
Malmö. 

Följande aktiviteter i Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-
2021 har koppling till utvecklingen av ett allaktivitetshus i Gränby: 

• Genom ett särskilt framtaget koncept stärka verksamhetsutbudet för barn och 
ungdomar i befintliga lokaler i området 

• Öka antalet organiserade aktiviteter inom både kultur- och idrott 
• Öka tillgången till organiserade aktiviteter för barn och unga i direkt anslutning 

efter skoltid 
• Anställa fler vuxna i lärande miljöer 
• Utöka samverkan mellan skola, fritid och bibliotek i syfte att säkra trygga 

aktiviteter och rätten till barn och ungas fria tid  
• Stärka det nyetablerade föreningsnätverket i syfte att etablera fler kultur- 

idrott- och fritidsaktiviteter. Stärka medskapande och integration i området  
• Öka antalet föreningsaktiva ungdomar i området  
• Fortsätta utvecklingen av skolornas exteriör och omgivning för en tryggare 

utemiljö  
• Förstärkt samarbete mellan kommun, civilsamhälle och fastighetsägare för att 

tillgodose efterfrågan och behovet av fler föreningslokaler  
• Med utgångspunkt i områdesgruppen etablera en bredare, tydligare och mer 

aktiv samverkan med civilsamhälle och näringsliv i området 
• Genom ökad närvaro i Gränby och Kvarngärdet lotsa individer till språkträning, 

praktik, utbildning och arbete 

Kulturförvaltningen föreslår att biblioteket i Gränby omvandlas till att bli en del av 
allaktivitetshuset. En anledning är att det ger bättre möjlighet att utveckla regelbunden 
verksamhet för barn och unga från klockan 15.00 till 18.00. Tanken är att Fritid Uppsala 
får huvudansvaret för lokalen och samordningen i allaktivitetshuset i Gränby. 

Ekonomiska konsekvenser 

I Mål och budget 2021-2023 avsätts 3,8 miljoner för kostnader för att etablera och driva 
ett allaktivitetshus i Gränby. Budget samt schematisk plan finns i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-12, reviderad 2020-10-19 

Bilaga 1 Budget och schematisk plan för allaktivitetshus Gränby 2020-12-01 
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Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Bilaga 1 Budget och schematisk plan för 
allaktivitetshus Gränby 
Kulturnämnden har i Mål och budget 2021–2023 fått följande uppdrag: ”Utveckla en 
långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra 
och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. Kultur-, 
idrotts- och fritidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, 
upplevelser och integration. En samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet ska 
utvecklas i Gottsunda- och Gränbyområdet. Befintlig verksamhet ska utvecklas och 
allaktivitetshus för barn, unga och vuxna ska etableras. Tillgången till aktiviteter för 
barn och unga i anslutning till skoltid ska öka. Verksamheten ska utgöra en kraft som 
stärker förutsättningarna att göra unga delaktiga i lokalsamhället och dess utveckling”. 

I enlighet med uppdraget ska förvaltningen redovisa förslag till projektplan för start av 
allaktivitetshus i Gränbyskolan.  

I denna bilaga redovisas nedan ett förslag till budget samt en schematisk planering för 
utvecklingen av ett allaktivitetshus i Gränby. Projektplan och ekonomisk uppföljning 
kommer kontinuerligt att rapporteras till kulturnämnden under uppbyggnads- och 
utvecklingsfasen. 

Förslag till budget 
Personal 2 005 tkr 
Föreningsaktiviteter, uppdragstagare    200 tkr 
Generationsöverskridande aktiviteter    205 tkr 
Informationsinsatser, dialoger     80 tkr 
Lokalhyra, städ    578 tkr 
Material   200 tkr 
Mellanmål, frukost    332 tkr 
Fritid Uppsala  3 600 tkr 
Föreningsstöd via staben     200 tkr 
Totalt  3 800 tkr. 

Datum: Diarienummer: 
2020-12-01 KTN 2020–00562 

Kulturförvaltningen  
Bilaga 
 
Handläggare:  
Gunilla Sjöblom 
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Schematisk planering 
Steg 1 oktober 
–dec 2020 

Steg 2 Q1 2021 Steg3 Q2 2021 Steg 4 Hösten 2021 

Kommunikation Aktiviteter 2–3 
dagar/v 

Aktiviteter 4–5 dagar/v Aktiviteter alla dagar 

Uppstart UBF Biblioteksservice Biblioteksservice Biblioteksservice 

Bibliotek/Fritid Fritidsklubb Fritidsklubb Fritidsklubb 

Föreningsstöd Tonårsverksamhet Tonårsverksamhet Tonårsverksamhet 

Kontakt SBF 
idrott & fritid, 
AMF, SCF 

Föreningsaktiviteter Föreningsaktiviteter Föreningsaktiviteter 

Lokalförändring 
bibliotek-
fastighetsstaben 

Medborgardialog vad 
vill man ska hända i 
Allaktivitetshuset 

Generationsöverskrida
nde aktiviteter-
evenemang 50 

Generationsöverskrida
nde aktiviteter-
evenemang 

Dialog barn & 
Unga - enkät 

Frukostservering   

Rekryteringar 
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