
Uppdrag gällande förstudie 
om samlokalisering av kultur- 

och fritidsverksamheter i 
Karbyskolan

9

KN 2021.059



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2021-10-12

Referensnummer för signaturer:

§ 42
Uppdrag gällande förstudie om samlokalisering av kultur- och 
fritidsverksamheter i Karbyskolan (KN 2021.059)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie 2021-2022 kring 
samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan.

Ärendebeskrivning
Förstudien kring samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan 2021-2022 
har som syfte att undersöka behov och ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva en 
samlokaliserad kultur- och fritidsverksamhet i Karbyskolans lokaler. Genom studien vill 
kultur- och fritidsförvaltningarna även ta fram en gemensam målbild för de verksamheter som 
skulle ingå i samlokaliseringen.

Yrkanden
Monique Nilsfors (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-23, Uppdrag gällande förstudie om samlokalisering av 

kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan
 Bilaga 1, 2021-09-23, Framtagande av förstudie för samlokalisering av kultur- och 

fritidsverksamheter i Karbyskolan
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Tjänsteskrivelse

Uppdrag gällande förstudie om 
samlokalisering av kultur- och 
fritidsverksamheter i Karbyskolan

Förslag till beslut
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie 2021-2022  
kring samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan.

Sammanfattning av ärendet
Förstudien kring samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan 
2021-2022 har som syfte att undersöka behov och ekonomiska förutsättningar för att 
kunna bedriva en samlokaliserad kultur- och fritidsverksamhet i Karbyskolans 
lokaler. Genom studien vill kultur- och fritidsförvaltningarna även ta fram en 
gemensam målbild för de verksamheter som skulle ingå i samlokaliseringen.

Bakgrund
En samlokalisering av bibliotek och fritidsgård i Karbyskolan är ett led i kommunens 
övergripande mål om att kommunala verksamheter ska vara i kommunalägda lokaler, 
vilket långsiktigt stärker kommunens ekonomi. Karby bibliotek och fritidsgård Haket 
hyr idag in sig i lokaler hos privata fastighetsägare. Båda fastighetsägarna är i dags-
läget intresserade av att utveckla dessa lokaler med sina egna verksamheter. Då hög-
stadiet lämnade Karbyskolan under 2021 har flera kommunalägda lokaler blivit 
tillgängliga i skolan, vilket möjliggör en flytt av kultur- och fritidsverksamheterna dit. 
Samtidigt finns ett behov av mer yteffektiva och verksamhetsanpassade lokaler för 
kultur- och fritidsverksamheterna och att kunna samnyttja lokaler, något som en 
samlokalisering kan möjliggöra.

Förslaget med en samlokalisering i Karby kan även kopplas till pågående uppdrag 
med Vallentunas landsbygdsstrategi och Ung Livsstil. Relaterat till dessa kan en 
samlokalisering både ses som en möjlighet till verksamhetsutveckling och ett 
värdefullt bidrag till den lokala utvecklingen i Karby/Brottby.

Ekonomiska konsekvenser
Den huvudsakliga kostnaden för framtagande av förstudien kommer bestå i arbetstid 
och bedöms rymmas inom befintlig budget.
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Konsekvenser för hållbar utveckling
En förstudie ger möjlighet att testa om idéen med en samlokalisering av kultur- och 
fritidsverksamheterna i Karby är långsiktigt hållbar. Genom att fördjupa sig i 
Karby/Brottby som plats och lyssna in de behov som användarna av de aktuella 
kultur- och fritidsverksamheterna har kan en uppskattning av vilka ekonomiska för-
utsättningar som krävs och vilka sociala konsekvenser en samlokalisering kan få. 
Utredningen och involveringen användarna kan vid ett realiserande av samlokaliser-
ingen innebära skapande av en plats med kultur- och fritidsverksamheter som blir 
mer välfungerande, uppskattade och välbesökta, därmed både ekonomiskt och socialt 
långsiktigt hållbara.

Konsekvenser för barn
Eftersom samlokaliseringen berör kultur- och fritidsverksamheter som till stor del 
riktar sig till barn och unga är en förstudie som undersöker bland annat deras behov 
nödvändigt för att i enlighet med Barnkonventionen beakta barnens och ungdom-
arnas bästa och tillvarata deras åsikter. Att involvera dem i processen kan antas ge 
positiva effekter när det gäller deras användning av kultur- och fritidsverksamheterna 
vid en samlokalisering.

Petri Peltonen Anna Sommardal

Förvaltningschef Lokal- och anläggningsstrateg

 

Expedieras till:
Akten
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Bilaga 1. Framtagande av förstudie för 
samlokalisering av kultur- och 
fritidsverksamheter i Karbyskolan

Syfte 
Förstudiens syfte är undersöka ekonomiska förutsättningar och berörda målgruppers 
behov för en samlokaliserad kultur- och fritidsverksamhet i Karbyskolans lokaler. 
Genom studien vill kultur- och fritidsförvaltningarna även ta fram en gemensam 
målbild för de verksamheter som ska ingå i samlokaliseringen. 

Bakgrund 
En samlokalisering av bibliotek och fritidsgård i Karbyskolan är ett led i kommunens 
övergripande mål om att kommunala verksamheter ska vara i kommunalägda lokaler, 
vilket långsiktigt stärker kommunens ekonomi. Karby bibliotek och fritidsgården 
Haket hyr idag lokaler hos privata fastighetsägare. Båda fastighetsägarna är i dags-
läget intresserade av att utveckla dessa lokaler med sina egna verksamheter. Då hög-
stadiet lämnade Karbyskolan under 2021 har flera kommunalägda lokaler blivit 
tillgängliga i skolan, vilket möjliggör en flytt av kultur- och fritidsverksamheterna dit. 
Samtidigt finns ett behov av mer yteffektiva och verksamhetsanpassade lokaler för 
kultur- och fritidsverksamheterna och att kunna samnyttja lokaler, något som en 
samlokalisering kan möjliggöra. I detta fall finns även stora möjligheter till sam-
nyttjande med andra befintliga kultur- och fritidsverksamheter i Karby såsom 
kulturskolan, allmänkultur med inriktning på föreningsliv eller träffpunkten som kan 
komma att etableras. Det finns även en möjlighet att skapa ett kombinerat folk- och 
skolbibliotek, vilket kommer utredas i förstudien.

Verksamheternas nuläge
Biblioteket i Karby hyr en lokal på ca 140 m2 i ICA Nära Brottbyhallen. Det är en bra 
lokal på så sätt att den är ljus, har ett bra läge i området, är lätt att besöka i samband 
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med matinköp, når även icke-användare samt har generösa öppettider då den är sam-
lokaliserad med ICA. Dock är lokalen sliten, för stor för den nuvarande verksamheten, 
inte helt tillgänglighetsanpassad och har haft en del problem med skadegörelse.

Fritidsgården Haket hyr lokaler på ca 172 m2 av ett privat fastighetsbolag. Verksam-
heten ligger i anslutning till Össeby idrottsplats, vilket skapar bra förutsättningar för 
spontana aktiviteter. Fritidsgården har flera olika aktivitetsytor som är överblickbara 
och fyller olika behov. Lokalen upplevs dock som något för liten och det vore önskvärt 
med större rörelseytor för exempelvis dans och rörelse. 

Kulturskolan bedriver redan idag undervisning i Karbyskolan och kulturförvaltning-
ens kulturenhet samverkar med föreningslivet i Karby/Brottby kring olika aktiviteter 
och evenemang. En samlokalisering av biblioteket och fritidsgården i Karbyskolan 
öppnar även upp en möjlighet för kulturskolan och det lokala föreningslivet att 
samnyttja vissa lokaler och på detta sätt utveckla sina verksamheter. Det pågår en 
utredning om etablering av Träffpunktens verksamhet i Karby, vilken också har 
potential att ingå i samlokaliseringen genom att samnyttja lokalerna.

Pågående uppdrag
Förslaget med en samlokalisering i Karby kan även kopplas till pågående uppdrag 
med Vallentunas landsbygdsstrategi och Ung Livsstil. Relaterat till dessa kan 
samlokaliseringen både ses som en möjlighet till verksamhetsutveckling och ett 
värdefullt bidrag till den lokala utvecklingen i Karby/Brottby.

Vallentunas Landsbygdsstrategi som är under framtagande sätter ramarna för 
kommunens landsbygdsutveckling där exempelvis följande områden lyfts fram: att bo 
på landsbygd, fritid, rekreation och friluftsliv, trygga och attraktiva livsmiljöer på 
landsbygderna samt civilsamhälle och samarbetsformer. Områden som berör frågan 
om en samlokalisering i Karby och synergier mellan uppdragen.

Under 2019 genomfördes Ung Livsstil, en undersökning som studerar idrott, kultur, 
fritid och hälsa bland barn och ungdomar. Kulturförvaltningen har i uppdrag att 
arbeta vidare med resultatet av undersökningen. Slutsatser som bland annat lyfter 
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värdet av öppna verksamheter och mötesplatser och att fler unga vill vara på 
kulturhus, bibliotek och kulturskola.

Ekonomi
Genom förstudien kan det fastställas vilken budget som skulle krävas för anpass-
ningarna och flytten av verksamheterna. Där sätter de behov som identifieras hos 
målgrupperna ramarna för vilka ekonomiska förutsättningar som krävs. Det pågår en 
utredning via Teknik- och fastighetsförvaltningen för att se över och ta fram en 
kostnadsberäkning på de verksamhetsanpassningar som redan har identifierats. 
Denna utredning kan behöva kompletteras beroende på förstudiens resultat.

Metod

Omvärldsanalys
För att klargöra kultur- och fritidsverksamheternas användare behov idag och i fram-
tiden bör en kartläggning av upptagningsområdet Karby/Brottby och dess invånare 
genomföras. Detta görs delvis genom att studera planerat bostadsbyggande, befolk-
ningsprognosen och de senaste demografiska förändringarna i området. För att få en 
fördjupad förståelse för verksamheternas målgrupper utförs intervjuer med nyckel-
personer i området från biblioteket, fritidsgården, skolan, kyrkan och föreningslivet. 
Workshops kommer även genomföras med enhetscheferna för att få fram en 
gemensam målbild för verksamheten.

Medborgardialog
För att undersöka de berörda målgruppernas behov behöver dialoger genomföras.  
Fokus ligger på dialoger med bibliotekets och fritidsgårdens användare men mindre 
omfattande dialoger bör även hållas med kulturskolans befintliga och Träffpunktens 
potentiella användare. Då skolans elever i hög grad berörs av samlokaliseringen är 
dessa en viktig målgrupp att engagera. 

Tidplan och process

Hela genomförandet av samlokaliseringen beräknas ta drygt två år. Det innebär att 
om ett beslut om att realisera en förstudie tas i oktober 2021 kan lokalerna stå färdiga 
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under våren 2023 och verksamheterna vara i drift i juni 2023. Denna tidplan bör dock 
ses som preliminär och kan komma att modifieras. En mer exakt tidplan för ombygg-
nadsprocessen kan fastställas när förstudien och den pågående utredningen från 
Teknik- och Fastighetsförvaltningen avseende verksamhetsanpassningarna är färdiga. 
Men även tidplanen för förstudien kan komma att ändras beroende på hur mycket 
resurser i form av personal som förvaltningarna kan lägga på denna. Något som också 
påverkar tidplanen är hyreskontrakten för Karby bibliotek och fritidsgården Haket. 
Fritidsgårdens nuvarande kontrakt gäller fram till 2022-12-31. Det behöver sägas upp 
senast sista mars 2022 annars förlängs kontraktet med 1 år. Bibliotekets nuvarande 
kontrakt gäller fram till 2022-12-31. Det behöver sägas upp senast sista november 
2022 annars förlängs kontraktet med 1 år. Då båda fastighetsägarna som tidigare 
nämnts har önskemål om att utveckla sin egen verksamhet i lokalerna finns det en 
anledning att skynda på processen.

Tidplan ombyggnadsprocess 

Process                          Tidsperiod 
Förstudie  Nov 2021 - Maj 2022
Genomförande/Verksamhetsanpassningar Juni 2022 - Juni 2023

 
I drift juni 2023
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Tidslinje för Förstudien

Genomförande/Verksamhetsanpassningar

Denna del innehåller faserna:
 Val av genomförandeform samt eventuell upphandling
 Systemhandling/projektering – analys och planering  
 Produktion – lokalanpassningar genomförs
 Inredning och inflyttning 

I processen systemhandling/projektering görs en fördjupad analys och planering av 
utifrån förstudien. Det är i denna fas som den slutliga detaljplaneringen av hur 
utformningen av de olika aktivitetsytorna görs samt då arkitektonisk utformning och 
inredning fastställs. 
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