
 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans 

Lindberg gällande ”icke-kommersiell 

mötesplats vid Vasaplan”   

Till Umeå kommunfullmäktige 

2015-12-21 

 

Vänsterpartiets främsta intresse är att i gemensamt ägda lokaler och på 

kommunal mark säkra allmänhetens tillgång till det offentliga rummet.  

 

Vänsterpartiet var emot flytten av biblioteket till Väven, men för att värna det 

politiska samarbetet med (S) gick (V) med på en paketöverenskommelse. 

Paketöverenskommelsen återfinns i beslutet från kommunfullmäktige från 

2011-01-31 som säger: ”att ett Kvinnohistoriskt Museum ingår som en del i 

Kulturens Hus” samt att ”UKF ges i uppdrag att se över kollektivtrafikens 

linjesträckning så att kollektivtrafikförsörjningen till Kulturens Hus tryggas” 

och ”att kommunen säkerställer att en ickekommersiell mötesplats fortsatt finns 

och utvecklas vid Vasaplan”. Eftersom beslutet handlade om 

biblioteksverksamhetens flytt till Kulturväven, syftade ovan beslut på den 

gamla biblioteksfastigheten. Enligt beslut i Tekniska nämnden 2014-12-18 ska 

utformningen av Vasaplan ta KF-beslutet i beaktande som säger att ”en icke-

kommersiell mötesplats finns och utvecklas vid Vasaplan, vilket i praktiken 

syftar på det gamla bibliotekets bottenvåning där lokalerna görs tillgänglig för 

allmänheten i icke-kommersiella verksamheter”. 

 

(V)i vill utveckla den gamla biblioteksfastigheten för allmänhetens behov i 

ett inkluderande Umeå, som ska växa utan storstadsproblem. Vi ville se 

verksamhet så som en öppen förskola eller en inomhuslekplats öppen för alla 

barn. Man skulle kunna ta med sig medhavd fika och det skulle fungera både 

som ett utflyktsmål, i väntan på bussen eller på väg till socialtjänsten. Enligt 

UKF finns fortsatt outhyrd yta i gamla biblioteket och kommunen har då fortsatt 

möjlighet att agera för att en icke-kommersiell plats utvecklas. Ett växande 

Umeå som siktar på att nå 200 000 invånare behöver flera tydligt strategiskt 

belagda målpunkter öppna för allmänheten som människor med lätthet kan röra 

sig emellan och med tillgång till kollektivtrafik.  

 

När V tidigare ställt frågan för att försäkra sig om att beslut fattade av 

kommunfullmäktige också verkställs, har Hans Lindberg uttryckt att beslutet 

om ickekommersiell plats vid Vasaplan ”lika gärna skulle kunnat handla om 

Folkets Hus”. 

 

Fråga:  

 

- Är du beredd att göra ett omtag kring gamla biblioteket och en icke-

kommersiell mötesplats utifrån att det i dagsläget finns 1000 kvm 

outhyrd yta i gamla biblioteket?  

 

- Om inte; På vilket sätt arbetar du och S för att verkställa 

kommunfullmäktiges beslut om en ”icke-kommersiell mötesplats vid 

Vasaplan”?  

 

Lasse Jacobson 

Vänsterpartiet  


