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Alla umebor bryr sig om vad som ska hända med gamla biblioteket! Flytten 

av biblioteket var en diskussion som engagerade många umebor väldigt starkt. 

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

politiska samarbetet med Socialdemokraterna gick vi med på att hitta en 

samförståndslösning som resulterade i en paketöverenskommelse. 

Paketöverenskommelsen återfinns i beslutet från kommunfullmäktige från 

2011-01-31 som säger bl.a. ”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 så slutligen ”att kommunen säkerställer att en ickekommersiell mötesplats 

fortsatt finns och utvecklas vid Vasaplan”. Eftersom beslutet handlade om 

biblioteksverksamhetens flytt till Kulturväven, är det självfallet att meningen 

syftar på den gamla biblioteksfastigheten.  

 

När nu socialtjänsten ska flytta in i kontorslokalerna på andra och tredje 

våningen så blir frågan om att säkra möjligheten till offentliga lokaler än 

viktigare, inte minst ur ett barn- och tillgänglighetsperspektiv. Det kommer att 

röra sig oerhört många människor i huset i och med att hela socialtjänsten flyttar 

dit. Det faktum att en grundläggande kommunal kärnverksamhet flyttar in i 

fastigheten gör att bottenvåningen är väl anpassad för att inrymma gedigen 

offentlig verksamhet. Att det övervägande skulle vara kommersiell verksamhet 

är direkt olämpligt med tanke på socialtjänstens uppdrag.  

 

Vänsterpartiet vill utveckla den gamla biblioteksfastigheten för allmänhetens 

behov i ett inkluderande Umeå, som ska växa utan storstadsproblem.  Vi vill se 

verksamhet som till exempel en öppen förskola eller en inomhuslekplats med 

tålig lekutrustning som är öppen för alla barn. Man ska kunna ta med sig 

medhavd fika. Det kan fungera både som ett utflyktsmål, i väntan på bussen 

eller på väg till socialtjänsten. Anhörigcentrum som till stor del riktar sig till 

seniorer är en annan verksamhet som vi gärna kan tänka oss där, samt digital 

tidningshall, ett demokratiskt rum med förslagsvis kommunens möjlighet att 

kommunicera med medborgarna i form av detalj- och översiktsplaner eller 

medborgardialog kring andra utvecklingsfrågor inom kommunen. Vänsterpartiet 

ser gärna att man öppnar upp för en medborgarcorner där det kontinuerligt kan 

finnas personal på plats från olika kommunala verksamheter så som 

Konsument-, och budgetrådgivningen. Turistbyrån är bra, men den är ingen 

mötesplats, och den lockar främst människor med högt sociokulturellt kapital.  

 

I en växande stad 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. Gamla bibliotekslokalerna kommer att vara i 

anslutning till Vasaplan, som ska utvecklas och förnyas och på ett tydligare sätt 

bli kollektivtrafikens nav i den växande staden.  

 

Att kommunfullmäktigebeslutet syftar på det gamla biblioteket har varit 

allmängods i politiken, vilket man förstår när man läser Socialdemokraternas 

och Vänsterpartiets gemensamma beslut i Tekniska nämnden 2014-12-18 som 



 

säger att det strategiska projektet kring utformningen av Vasaplan ska 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”.  

 

Beslut av principiell karaktär ska fattas av fullmäktige, vilket fullmäktige har 

gjort. Vänsterpartiet känner sig förvissade om att Socialdemokraterna inte 

kommer att förbise vår paketöverenskommelse från förra mandatperioden och 

även ge ägaren UKF uppdrag i enlighet med beslutet. Vänsterpartiets främsta 

intresse i detta är att säkra allmänhetens tillgång till det offentliga rummet. 

 

Fråga:  

- Visst gäller fullmäktiges beslut? Och där finns ju tydlig koppling till 

stadsbibliotekets gamla lokaler. 

- Visst kommer möjligheten att använda lokalerna på nedersta våningen till 

offentlig verksamhet/icke kommersiell mötesplats utredas innan 

lokalerna lämnas till kommersiella aktörer? 
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