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Bakgrund
Ärendet avser beskriva inriktningen för Kultur- och fritidsförvaltningens nya lokaler i
Stenhamra i samband med kommande utbyggnad av Stenhamra centrum.

Sammanfattning
En ny detaljplan för Stenhamra ska tas fram som beräknas vara klar 2024-2025. I Stenhamra
skolas upptagningsområde beräknas befolkningen öka med 1000 invånare, varav ökningen
av barn och unga i åldrarna 1-18 år beräknas öka med 350 stycken, enligt befolknings
prognosen som bygger på en större förtätning.
För att möta invånares behov av kultur- och fritidsaktiviteter behöver kultur- och
fritidslokaler utökas då Bibliotek, Kulturskola och fritidsgårdar samtliga kommer att få ett
större besökstryck i samband med befolkningsökningen. Lokalerna behöver var mer
ändamålsenliga för att verksamheterna ska kunna fullfölja sina uppdrag med bibehållen
kvalitet. Verksamheternas kommande lokalbehov redogörs nedan. Civilsamhällets
lokalbehov har framkommit genom en medborgardialog.
Kommunfullmäktige har antaget flera policydokument som understryker vikten av bra
kultur- och fritidsmöjligheter i kommunen. Lokalbehoven har formulerats med utgångspunkt
från dessa policys och från verksamheternas uppdrag. Nuvarande lokalytor uppgår till totalt
1 100 m2.
Utöver dessa ytor föreslås följande lokaler tillkomma: dramalokal, ateljé för bild och form,
ateljé för keramik, musikrum, biblioteksytor, galleri för utställningar samt förrådsytor. Dessa
ytor beräknas tillsammans uppgå till 305 m2.
Förslagen motsvarar verksamheternas uttryckta lokalbehov och civilsamhällets behov som
har formulerats som ett aktivitetshus för alla åldrar.
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Inledning
En ny detaljplan för Stenhamra ska tas fram som beräknas vara klar 2024-2025.
I Stenhamraskolans upptagningsområde beräknas befolkningen öka från 2021-2030 med
1000 invånare, varav ökningen av barn och unga i åldrarna 1-18 år beräknas till 350 stycken,
enligt kommunens befolknings prognos som bygger på en större förtätning.
Kommunala serviceinrättningar som skola, fritidsgård, kulturskola, bibliotek och
möteslokaler behöver därför expandera eller utvecklas för att kunna möta behoven och
efterfrågan från en större invånargrupp.
Stenhamraskolan med bibliotek ska byggas ut, nuvarande fritidsgård inklusive kulturskolan
kommer rivas och ersättas med nya lokaler, eftersom det planeras byggas bostäder där de
står samt att lokalernas nuvarande uppskattade livslängd är ca 5-10 år. Uppskattningsvis
kommer de nya lokalerna vara färdigställda 2028 under förutsättning att detaljplanen antas
inom planerad tidsram.
En stadsplaneringsprocess är uppstartad av Tekniska kontoret, där områdets utveckling ska
beskrivas, behoven ska tydliggöras och en planering ska sättas. I denna planeringsprocess
behöver kulturens, fritidens och civilsamhällets roll för området tydliggöras och deras
förutsättningar i form av lokaler ska beskrivas.

Kulturens och fritidens roll för samhälls- och stadsutvecklingen
Kommunfullmäktige har genom antagna policydokument fastslagit kulturens och fritidens
betydelse för kommunens invånare och tydliggjort att kultur- och fritidsmöjligheter ska tas
med i planeringen av nya bostadsområden eller expansion av befintliga.
Gällande policydokument:





Kulturpolitisk strategi. Kultur har betydelse för alla människor inom de flesta
samhällsområden. Det är därför viktigt att integrera ett kulturperspektiv i
kommunens generella utveckling, men särskilt vid planering av nya bostäder.
Biblioteksplan. Biblioteket är en öppen verksamhet som möjliggör möten, samtal,
personlig utveckling samt delaktighet i samhälls- och kulturlivet.
Idrottspolitiskt program. Fastslår bland annat vikten av att ytor för fysisk aktivitet vid
behov ska integreras i detaljplaner.

Visioner för lokalerna
(delvis samma visioner som finns i antagen biblioteksplan)
Som en utgångspunkt i arbetet med lokalernas inriktning har en rad visioner formulerats:


Lokalerna ska väcka lust, nyfikenhet, främja personlig utveckling och ge möjlighet till
bildning och meningsfull fritidssysselsättning.
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Alla besökare ska känna sig välkomna till verksamhetslokalerna som har en
inbjudande atmosfär och en estetiskt tilltalande miljö.



Lokalerna ska främja social samvaro och möten mellan människor.



Lokalerna som fungera som mötesplats för civilsamhället och skall erbjuda lokal
förankring och möjligheter till delaktighet i samhälls- och föreningsliv.



Lokalerna ska upplevas som trygga och trivsamma.



Lokalerna ska möjliggöra en god arbetsmiljö för personal och samverkan mellan olika
verksamhetsgrupper (kulturskola, fritidsgård och bibliotek).

Kultur- och fritidsförvaltningens och civilsamhällets behov av kultur- och
fritidslokaler i Stenhamra
Kultur- och fritidsförvaltningen
Samtliga verksamheters lokalbehov har formulerats utifrån deras uppdrag och mål, se bilaga
1 för uppdrag och mål.
Nuvarande lokalytor uppgår till totalt: 1 100 m2. Bedömningen är att Kultur och
fritidsförvaltningens totala lokalyta för bibliotek, kulturskola och fritidsgård behöver ökas
med ca 305 m2.
Civilsamhället
Ekerö kommuns politiska plattform för 2019-2022 lyfter som första punkt vikten av
medborgarinflytande. I enlighet med detta genomfördes en medborgardialog 2020, med
boenden i Stenhamra inför arbetet med ny detaljplan. Genom den framkom att invånarna
efterfrågar identitetsskapande mötesplatser. Identitet tolkas som något som bidrar till att
man känner stolthet över- och känslomässig förankring till sitt område. Följande framkom i
medborgardialogen:
”Fler möjligheter till aktiviteter, mötesplatser för utomhus- och inomhusaktiviteter.
Aktivitetshus för alla åldrar. Ett musikcafé, samlingssal, konsertlokal eller träffpunkt kopplad
till musik och Max Martin”.
Följande lokaler föreslås tillkomma
- Dramalokal/ ”blackbox”. Ett scenrum som är som en svart låda där det går att byta plats på
scen och publikplatser till skillnad från en traditionell teater som har en upphöjd scen och
fasta sittplatser. En flexibel lokal med flera användningsområden, t ex: dramalektioner,
teaterföreställningar och konserter, författarbesök, sagostunder, debatter,
föreningsårsmöten, danslektioner, yogaklasser, filmvisning mm. Lokalen möter samtliga av
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheters- och civilsamhällets behov av mötesplats,
samlingslokal, konsertlokal eller träffpunkt kopplad till musik.
- Ateljé för bild och form, kan användas av Kulturskolan, fritidsgården och civilsamhället.
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- Ateljé för keramik med brännugn (i anslutning till ateljén för bild och form). Kan användas
av Kulturskolan, fritidsgården och civilsamhället.
- Musikrum. Kan användas av Kulturskolan och fritidsgården.
- Biblioteksytor. Utökade golvytor för: entré, 1-2 studierum, it-stationer och kontorsyta och
galleri. Galleriet ska kunna nyttjas av förvaltningens verksamheter samt av utomstående
konstnärer. Galleriytan bör utformas med hög flexibilitet och för nyttjande oberoende av
bibliotekets öppettider.
- Förrådsutrymme för fritidsgården.
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Bilaga 1. Kultur- och fritidsverksamheternas uppdrag i relation till redovisade lokalbehov
Kulturskolan
Kulturskolan fick 2020 ett nytt uppdrag som bl.a säger att verksamheten ska breddas för att
nå större grupper och kontinuerligt anpassa kursutbudet efter behov och efterfrågan,
samtidigt som de ska erbjuda undervisning i de traditionella musikinstrumenten. För att
klara detta uppdrag och samtidig möta en till antalet större målgrupp krävs lokaler som både
rymmer fler och flexibla lokaler.
Biblioteket
Bibliotekets utveckling följer biblioteksplanens målområden, där det bland annat uttrycks att
biblioteket har en central plats i kommunen som mötesplats och spelar en viktig roll för
kommunens utveckling av hållbara och attraktiva livsmiljöer. Bibliotekets
folkbildningsuppdrag innebär olika inslag som t ex; debatter, utställningar, föredrag och
dialoger.
Fritidsgården
Fritidsgården har ett uppdrag att nå så många som möjligt i målgruppen vilket i kombination
med ett växande antal ungdomar i Stenhamra innebär ett behov av lokaler som attraherar
en stor grupp ungdomar. Fritidsgården har också ett uppdrag från Barn och
utbildningsförvaltningen att driva dagverksamhet (fritidsklubbar) för barn i årskurs 4-6.
Civilsamhälle/föreningsliv
Civilsamhället är en samhällskraft som ska omhändertas, vilket uttrycks i flera av
Kommunfullmäktiges övergripande mål för 2018-2022. Det är därför viktigt att inkludera
civilsamhällets behov av lokaler i Stenhamra, vilka beskrivs under biblioteket, kulturskolans
och fritidsgårdens lokaler då dessa samtliga kan nyttjas av civilsamhället. Beskrivna lokaler
motsvarar behoven som uttrycktes i medborgardialogen.
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