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Inledning
Tematiska strategier utgörs av politiska ställningstaganden kring principer främst
utifrån ett brukarperspektiv för hur vi bygger, bygger till och renoverar
verksamhetslokaler i egen regi i Huddinge kommun. Nämndens uppdrag är att
utifrån befolkningsstatistik ta fram och besluta om nämndens behov av lokaler.
Utifrån de tematiska strategierna utarbetas funktionsprogram, som på mer
detaljerad nivå beskriver lokalernas utformning. Standardiserade
funktionsprogram behandlas som informationsärende i nämnd.
I all lokalplanering ska strävan vara att tillhandahålla väl utformade lokaler för
alla brukare. Då FN:s barnkonvention blir svensk lag den 1 januari 2020 ska barnoch ungdomsperspektivet prioriteras i lokalplaneringen.
Tematiska strategier och policydokument aktualiseras minst en gång per
mandatperiod. Vid avsteg från Tematiska strategier ska separat beslut för detta tas
i kultur- och fritidsnämnden.
Definition av begrepp
Tematiska strategier
De tematiska strategierna som nämnderna ska ta fram ska beskriva vad som krävs
för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt och kvalitativt sätt.
Strategierna ska ge vägledning på frågor som inte bör avgöras från fall till fall
som till exempel storlek på enskilda verksamheter.
Standardiserade funktionsprogram
Konkretisering av objekt utifrån tematiska strategier som utgör underlag för
beställning till de som ska bygga. Dessa funktionsprogram ska, i förekommande
fall, beskriva exempelvis antal toaletter, placering av entré, verksamhetsytor och
materialval.
Tematiska strategier
Följande rubriker behandlas nedan:










Trygghet och säkerhet
Tillgängliga verksamhetsmiljöer för alla brukare
God arbetsmiljö för förvaltningens personal
Samnyttjande av lokaler
Storlek och yta
Placering av verksamheter
Miljö
Ekonomi
Omvärldsbevakning

Trygghet och säkerhet - kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara
trygga och säkra platser.
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Verksamheterna ska vara välkomnande och det ska finnas en tydlig entré
för att besökare ska veta var man går in i lokalen och för att verksamheten
ska kunna ta emot besökare på ett kontrollerat sätt.
Överväganden av säkerhetsåtgärder ska göras för att motverka yttre hot
Vid nybyggnation, om- och tillbyggnad eftersträvas att i inre och yttre
miljö bygga bort områden som kan utgöra skaderisk.
Vid nybyggnation, om- och tillbyggnad eftersträvas att i inre och yttre
miljö bygga bort områden som brukare och personal kan uppfatta som
otrygga.

Tillgängliga verksamhetsmiljöer för alla verksamheter och brukare (fritid, kultur,
bibliotek, ungdomsverksamhet, kulturskola)








Variation i brukarnas verksamhetsmiljö ska eftersträvas för att möta olika
behov och ändamål.
Verksamhetsmiljön ska vara stödjande, estetiskt tilltalande och uppfattas
som välkomnande
Verksamhetsmiljön ska utformas utifrån nu gällande
arbetsmiljöföreskrifter
Brukarnas rörelseflöden ska identifieras samt tas i beaktande vid ny- eller
ombyggnation.
Verksamheterna ska vara lättillgängliga genom att hänvisningsskyltar sätts
upp inomhus såväl som utomhus på lämpliga platser.
Överväganden skall göras för allmänytor för att möjliggöra större
samlingar. Detta kan till exempel ske genom att förbättra tillgången till
samlingslokaler.
IT-lösningar ska motsvara nutida och framtida behov för att möjliggöra
digital utveckling.

God arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare och brukare



Arbetsmiljön ska utformas utifrån vid varje tidpunkt gällande
arbetsmiljöföreskrifter.
Variation i medarbetarnas och brukarnas verksamhetsmiljö ska
eftersträvas för att möta olika behov och ändamål.

Samnyttjande av lokaler




Olika verksamheter kan fysiskt finnas under samma tak men respektive
verksamhet ska ledas av ansvarig nämnd.
Överväganden ska göras gällande larmzoner för att möjliggöra nyttjande
av exempelvis en skolas lokaler under kvällar och helger.
Övervägande och dialog ska ske med övriga nämnders behov av lokaler,
så som exempelvis bibliotek, mötesplatser, idrottshallar.
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Storlek och yta – funktionell och resurseffektiv lokalanvändning





Vid nybyggnation ska eftersträvas att bygga flexibelt – behov av
verksamhetslokaler kan växla över tid.
Befintliga lokaler ska efter dialog med övriga nämnder i möjligaste mån
anpassas för samutnyttjande.
Befintliga och tillkommande lokaler ska vid behov kunna drivas som en
regional anläggning i dialog med andra kommuner.
Vid nybyggnation ska en jämn fördelning mellan privata och offentliga
aktörer eftersträvas. Både avseende investeringar och drift.

Placering av verksamhetslokaler




Placering av verksamhetslokaler ska så långt möjligt ske inom rimliga
avstånd från hemmet. Placering av verksamhetslokaler ska om möjligt
finnas i sådana lägen att brukarna själva kan ta sig dit genom att t.ex.
promenera, cykla eller åka kollektivt.
Vid placering av verksamhetslokaler ska brukare från olika
socioekonomiska områden kunna mötas.

Miljö


Vid nybyggnation och ombyggnation ska miljöperspektivet beaktas. Det
kan bland annat avse materialval och val av elförsörjning.

Ekonomi


Vid nybyggnation och ombyggnation ska det ekonomiska perspektivet
beaktas. Det kan bland annat avse materialval, storlek och yta samt drift.

Omvärldsbevakning



Vid nybyggnation och ombyggnation ska relevanta nyckeltal användas.
Vid nybyggnation och ombyggnation ska tillgängliga erfarenheter och
planering på nationell och regional nivå beaktas och analyseras, detta
gäller även relevant akademisk forskning.

