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Kultur- och fritidsnämnden

Tematiska strategier för kultur- och fritidsnämndens
lokalförsörjning
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt
tjänsteutlåtande daterat 2019-08-13.

Sammanfattning
I den tematiska strategin ställs ett antal principer för ny- och ombyggnation samt
renoveringar samman. Dessa principer fungerar som vägledning vid kontakter
med entreprenörer vid byggnation. Den tematiska strategin aktualiseras minst en
gång per mandatperiod. Förvaltningens verksamheter ställer också samman
funktionsprogram på mer detaljerad nivå vilket informeras om i nämnd.
Förvaltningen menar att den tematiska strategin och funktionsprogrammen är en
tillgång i lokalplaneringen men att det samtidigt finns ett behov av att anpassa
lokaler från fall till fall. Ett större fokus på hur lokalers utformning kan resultera i
ett effektivare resursutnyttjande.

Beskrivning av ärendet
Tematiska strategin utgörs av en uppsättning allmänt hållna principer för
nybyggnation, ombyggnation och renovering av lokaler i Huddinge kommun.
Den tematiska strategin ska ge vägledning kring frågor som inte behöver avgöras
från fall till fall som till exempel detaljanvisningar kring storlek på enskilda
verksamheter.
Tematiska strategin ska aktualiseras minst en gång per mandatperiod. Vid avsteg
från Tematiska strategier ska separat beslut för detta tas i kultur- och
fritidsnämnden.
Utifrån de tematiska strategierna utarbetas funktionsprogram, som på mer
detaljerad nivå beskriver lokalernas utformning, dessa behandlas som
informationsärende i nämnd.
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Förvaltningens synpunkter
I dokumentet har förvaltningen sammanställt de övergripande principer och
ställningstagande som ska fungera som en checklista vid beställning av ny- och
ombyggnationer.
Förvaltningen menar att den tematiska strategin är till hjälp vid utformningen av
funktionsprogram och därmed i förlängningen vid kommunikation med arkitekter
och byggföretag vid ny- och ombyggnationer.
Dock menar förvaltningen att med undantag för idrottslokaler så är förvaltningens
verksamheter kanske i högre grad än andra förvaltningars lokaler beroende av det
aktuella områdets förutsättningar beträffande behov, besökarflöden, avstånd,
preferenser med mera. Detta kan göra det svårare att formulera annat än enkla
basantaganden om lokalers och verksamheters utformning.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningen menar att ett större fokus på lokalers utformning kan bidra till ett
mer effektivt resursutnyttjande både på kort och lång sikt.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Mats Wesslén
Lokalstrateg

Bilagor
Bilaga 1.

Tematiska strategier för kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjning

Beslutet delges
Kommunstyrelsen

