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Gävle växer, fler och fler väljer att bosätta sig här. 
Idag bor här drygt 103 000 invånare. 
Staden växer med cirka 1000 invånare per år.

Gävle kommun har nio folkbibliotek – ett Stadsbibliotek i centrala staden och åtta närbibliotek fördelade från 
Bergby i norra delen av kommunen till Hedesunda längst i söder.

I hela länet bor 287 000 invånare fördelat på tio kommuner.
Bibliotekssamarbetet i länet heter HelGe-biblioteken och omfattar ett 40-tal bibliotek i varierande storlek.
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Från Stadsbibliotek till Agnes 
kulturhus

Mediekonferensen 2023
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• Lång diskussion i Gävle kommun om behovet av ett nytt Stadsbibliotek

• Förslag om en ny centrumplan presenteras (arkitekttävling) 2014.
Detta aktualiserar frågan om nytt/ombyggt bibliotekshus.

• 2014-15 tillsattes/presenterades två utredningar om framtidens biblioteksverksamhet med 
sikte på 2020-talet. De två utredarna presenterade varsin utredning i mars 2015

• Hösten 2015 hölls också Medborgardialoger

• Olika utspel görs politiskt om att enbart bygga om eller bygga ett nytt Stadsbibliotek eller att 
satsa större och sammanföra flera verksamheter

Historik
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Agnes Kulturhus 

• Stadsbibliotek - mediesamling, 
studierum, kreativ studio, digitalt 
centrum, VR-rum, podd-studio

• Eventsal 220 platser

• Kafé/Bistro

• Bio 7:an – kommunal 
komplementsbiograf

• Konsument Gästrikland –
konsumentvägledning och 
budget/skuldrådgivning

• Gävle Konstcentrum – konsthall och 
ateljé

• Gävle Turistcentrum - information

• Klimat- och hållbarhetsavdelning –
under utformning

• Kontor, arbetsplats för ca 55 personer
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• Nedre plan: bokhyllor, digital studio, publika datorer, podd-rum och VR-
rum, Bio 7:an, biblioteksmagasin, konstsamling

• Entréplan: infodisk, reserverade medier, tidningar, tidskrifter, kafé/bistro, 
hörsal, konsthall

• Vån 1: barnavdelning med sagorum, fackavdelning, studierum, ateljé, 
kreativ studio, samlingsrum, klimat- och miljöutställning

• Vån 2: skönlitteratur ung och vuxen

• Vån 3: konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt 
kontorsarbetsplatser för 55 personer

”Medierna är det första som ska synas!”
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Förberedelser inför flytt

• Bibliotekets gallrings- och medieplan uppdateras 2019 och ett 
omfattande gallringsarbete i magasinet påbörjas av stadsbibliotekets 
bibliotekarier

• Några mediesamlingar krävde extra tankeverksamhet och arbetsinsats: 
det offentliga trycket och donationssamlingen

• Under 2020 fortsatte gallringsarbetet i öppen hylla

• Mer än en tredjedel av mediebeståndet gallrades
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Inte bara böcker…

• Huset var från 1962 och det hade funnits flera olika verksamheter 
genom åren…inte bara bibliotek

• Inventering genomförs – precis alla utrymmen i hela huset och vilka 
möbler och inventarier som finns där

• Vem ansvarar för vad, vad ska användas i det nya biblioteket, vad ska 
återbrukas, vad ska kastas.

• En återvinningscentral iordningsställs i garaget. Hållbarhetsperspektivet 
är viktigt.
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Inte bara 
böcker…
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Att evakuera

• Flyttgeneral är oumbärligt! Fungerar som en spindel i nätet

• Riskanalys och tidsplan 

• Schemaläggning av och planering inför packningsarbetet

• Arbetsgrupper bildas för olika deluppdrag

• Var beredd på oväntade utmaningar, t.ex. en pandemi eller 
översvämning!

• Flyttfirman är en viktig samarbetspartner, ta vara på deras erfarenhet



Flytt av hela 

Stadsbiblioteket under april 

och maj 2021

• Ungefär 5 hyllkilometer 

medier

• En liten del får plats i 

ersättningsbiblioteket på 

Nygatan

• Större delen står 

nedpackat i ca 3000 

flyttkartonger
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Att flytta = mycket logistik

• Besked om ny lokal för biblioteket kommer sommaren 2020

• Tillgång till lokalens källare hösten 2020 

• Magasinets böcker flyttas först

• Lokalen anpassas efter våra behov

• Stadsbiblioteket stänger 1 april 2021 – då påbörjas flytten

• Samtlig personal packar medier i öppen hylla + inventarier 

• Endast delar av bestånd skulle packas upp igen

• Ersättningsbiblioteket öppnar 1 juni 2021
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Gratis kassar till 
våra besökare!
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På plats i det tillfälliga –
från 2500 till 600 kvadrat

• Köper in media som om vi är stora – fast vi är små

• Samma utbud och verksamhet som förr fast i mindre format

• Framförallt nytt och aktuellt i hyllorna

• Aktivt mediearbete, packar ner eller gallrar för att ge plats åt det nya

• Tankar fanns om att profilera närbibliotekens medieinköp – men 
beslutade att inte göra så

• Helge-samarbetet blir en resurs för att komma åt äldre media
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Förändrat arbetssätt

• Lyhörda för vad som efterfrågas eller saknas

• Provar fler digitala resurser

• Testar nya placeringar och avdelningar i biblioteket

• Antalet tidskrifter kraftigt bantat men oförändrat antal dagstidningar

• Förskoledepån flyttas till ett närbibliotek

• Gävle blir en egen reservationsgrupp för att minska ner 
transportvolymen
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Vad är nytt och bättre?

En attraktiv plats och mer ändamålsenliga lokaler:

• Studierum i olika storlekar samt många sittplatser

• Flera olika kreativa ytor: ateljé, kreativ studio, VR-rum, podd-rum

• Stor flexibel hörsal med bra teknikförhållanden

• Flera mindre scenytor med förberedd teknik

• Enklare att samverka med andra verksamheter

• Bättre logistik för mediahantering

• Donationssamlingen – blir synlig för allmänheten


