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Kartläggning av samlingslokaler
Uppdrag från kommunfullmäktige i Mål och budget
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1 Inledning
I Mål och budget 2019–2020 gav kommunfullmäktige dåvarande kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga vilka samlingslokaler som
finns i de olika kommundelarna och återkomma med förslag på
eventuella kompletteringar. Uppdraget har därefter överförts till kulturoch demokratinämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden då de
ersatte föregående nämnd i januari 2019.

1.1 Syftet med rapporten
Syftet med utredningen är att kartlägga samlingslokaler i kommunens
olika delar. Utredningen ska ge ett underlag för en diskussion kring
eventuella behov av åtgärder för att stärka tillgängligheten till denna typ
av lokaler.

1.2 Avgränsningar
Begreppet samlingslokaler har vi i denna rapport valt att definiera som
lokaler där det går att hålla någon form av möten för privatpersoner,
föreningar och andra organisationer. Definitionen innebär därmed att
lokalerna ska vara möjliga att utnyttja och vara bokningsbara för dessa
målgrupper. Lokaler som hyrs av en enskild hyresgäst, inom denna
målgrupp, och inte är bokningsbar för andra aktörer ingår därför inte i
kartläggningen. Lokaler som det inte går att stänga till ingår inte heller i
underlaget, exempelvis foajéer eller liknande utrymmen.
Definitionen av samlingslokaler ställer inga krav på att utrustning eller
motsvarande ska finns i lokalerna för att de ska ingå i kartläggningen.
Inom definitionen av samlingslokaler ingår inte platser utomhus.
Kartläggningen är avgränsad till att i huvudsak beröra kultur- och
fritidsförvaltningens lokaler. Det innebär att lokaler som tillhör andra
förvaltningar inom Haninge kommun inte kommer att ingå i
kartläggningen. Lokaler som ägs av privata aktörer kommer inte heller att
ingå i kartläggningen.
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2 Kartläggningens utgångspunkter och
genomförande
Detta avsnitt tar upp övriga dokument och rapporter som relaterar till
denna kartläggning av samlingslokaler och de parametrar som
kartläggningen har fokuserat på.

2.1 Koppling till pågående och tidigare utredningar
Haninges översiktsplan som tar sikte på år 2030 bygger på fem
planeringsinriktningar med ett antal underliggande mål. En av dessa
inriktningar är att ”Haninge har hög tillgänglighet och erbjuder attraktiva
miljöer och mötesplatser”. Vidare under denna inriktning finns målet att
”Haninge är en framträdande kultur-, fritids- och idrottskommun med
hög tillgänglighet till möteslokaler, anläggningar och
rekreationsområden.” 1
I dialoger och rapporter med kulturlivet och idrottsföreningar är ett
återkommande tema att dessa aktörer upplever att det råder en brist på
olika former av samlingslokaler. Exempelvis i kapacitetsutredningen från
hösten 2019 uppgav 53 procent av idrottsföreningarna som deltog i en
enkätundersökning att de upplever att tillgången till möteslokaler är
mycket bristfällig och ytterligare 6 procent att den är bristfällig. 2
Kommunstyrelseförvaltningen håller på att genomföra en
kommunövergripande kartläggning av lokaler och bidragsreglementen
inom kommunen. Syftet med kartläggningen är att skapa en bättre
överblick och samverkan mellan förvaltningar samt en mer harmoniserad
prisnivå för utnyttjandet av lokaler. Rapporten kommer bland annat
lämna förslag om en gemensam administration av korttidsuthyrningen av
kommunens lokaler. Rapporten kommer att publiceras under våren
2020. 3
De åtgärder som föreslås i denna kartläggning av samlingslokaler ska
ligga i linje med de åtgärder som ksf:s rapport behandlar. Kultur- och
fritidsförvaltningen har tagit del av en utkastversion av ksf:s rapport för
att uppnå detta.
Utöver kartläggningen som ksf genomför kan ytterligare två
kartläggningar nämnas. Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare gjort

1

Haninge kommun (2016), ”Översiktsplan 2030 – Med utblick mot 2050”.

KOF (2019), Kapacitetsutredning steg 2: Föreningslivets behov och nyttjandegrad av
sporthallar och bollplaner.

2

KSF (kommande), ”Utredning avseende hyressättning, nyttjande av kommunens
lokaler för föreningar samt större idrotts- och kulturarrangemang och enhetliga
bidragsreglemente”.
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en relativt omfattande kartläggning av kultur- och biblioteksutbudet i
skärgården under 2017. Den kartläggningen innefattade även en
inventering av olika typer av lokaler där kulturverksamhet äger rum.
Kartläggningen var dock inte begränsad till samlingslokaler eller lokaler
som kommunen äger eller kan styra över. En av utredningens slutsatser
vad gäller tillgången till lokaler är att det rådet ”[b]rist på ändamålsenliga
lokaler och brist på rätt teknik hämmar möjligheterna att skapa program
och aktiviteter själva”. 4
Under vintern 2019/2020 har kultur- och fritidsförvaltningen låtit en
konsult kartlägga platser med ”kulturpotential” i kommunen.
Kartläggningen innefattar både lokaler och platser utomhus samt såväl
kommunala som privatägda lokaler och platser. Vissa av platserna är
etablerade kulturscener och andra platser har potential att fungera för
olika typer av kulturarrangemang. Totalt identifierar kartläggningen 107
platser i kommunen, exklusive skärgården som inte ingick i denna
kartläggning. 5

2.2 Vilka parametrar har kartlagts
Nedan följer en punktlista över vilka parametrar som kartläggningen
kommer innehålla för respektive lokal. När det gäller övrig utrustning är
kartläggning begränsad till att notera utrustning som är särskilt speciell.
Det kan exempelvis vara att kartläggningen noterar att det finns en scen.
Denna punkt kommer dock inte gå in på detaljer kring eventuella mått.
•
•
•
•
•
•
•

Storlek. Lokalens storlek sett till kvadratmeter och
publikkapacitet och möjliga möbleringar.
Teknik. Om lokalen har wifi och projektor.
Övrig utrustning. Noterbar utrustning, exempelvis scen.
Service. Exempelvis om det finns personal som möblerar enligt
önskad sittning och städar lokalen.
Lokalhyra. Hyra för lokalen i det fall den avviker från generell
lokaltaxa. 6
Adress. Lokalens adress.
Kontaktperson. Kontaktperson eller tillvägagångssätt för att
boka lokalen.

KOF (2017), ”’Ska det bli något får man ta tag i det själv’ –Kultur och bibliotek i
Haninge skärgård: Rapport 2017”

4

Lidbrink, G. (2020), ”Kartläggning av platser för konst och kultur i Haninge
kommun”.

5

Se Bilaga 1 för en sammanställning över den generella lokaltaxan för kultur- och
fritidsförvaltningens samlingslokaler.
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3 Inventering av samlingslokaler
Kartläggningen av lokaler är indelad geografiskt enligt kultur- och
fritidsförvaltningens tre verksamhetsområden; Norr, Central och Syd.
Därutöver finns kartläggningen även på en karta, se figur 1.

3.1 Översikt av samlingslokaler
Kartläggningens resultat visar att det finns 21 samlingslokaler som
kultur- och fritidsförvaltningen äger och helt eller delvis styr över. Dessa
är framför allt lokaliserade till de mer centrala delarna av kommunen, se
figur 1. De samlingslokaler som har samma adress har endast markerats
med en cirkel. Varje cirkel utgör ett avstånd om 1 kilometer i radie runt
samlingslokalen.
De följande avsnitten gör en genomgång av lokalerna som har
inventerats efter en indelning av förvaltningens indelning i område Norr,
område Central och område Syd.

Figur 1: Översikt över samlingslokaler i Haninge kommun. Cirklarna utgör 1 kilometer i radien. För
samlingslokaler på samma adress har endast en cirkel ritats ut.

3.2 Lokaler i område norr
I område norr finns det få samlingslokaler i förhållande till de två övriga
områdena som förvaltningen är indelad i. I kommundelen Vega inom
område norr pågår planeringen av ett allaktivitetshus, vilket kommer
innehålla några olika typer av samlingslokaler.
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3.2.1 Muskö matsal
Samlingslokalen är en del av hembygdsgården på Muskö och är
bokningsbar genom kommunens bokningssystem.
Storlek

40 personer

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Bokaren möblerar och städar själv.
Enligt förvaltningens lokaltaxa.
Arbottnavägen 3
Föreningsbyrån, 08-606 82 58

3.2.2 Brandbergens fritidsgård
Fritidsgården i Brandbergen hyrs ut vid några tillfällen per år. Liksom för
övriga fritidsgårdar avgör verksamhetschefer i vilken mån lokalen är
tillgänglig för uthyrning.
Storlek

50+ personer.

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Hyresgäst möblerar och städar själv.
Enligt förvaltningens lokaltaxa.
Norra Kronans gata 429
Anders Kindblom, anders.kindblom@haninge.se

3.2.3 Thielska villan – Fjärdlång
Thielska villan utgör en del av vandrarhemsverksamheten på Fjärdlång
där kultur- och fritidsförvaltningen äger byggnaderna men driften sker av
en upphandlad entreprenör. Under högsäsongen sommartid hyrs
enskilda rum i villan ut medan det under lågsäsong är möjligt för grupper
att hyra hela villan för exempelvis konferens.
Storlek
Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

26 bäddar med konferensmöjlighet.

4 500–6 000 kronor (endast möjligt under
lågsäsong)
Fjärdlång
Mats Huss, 073-595 53 03

3.3 Lokaler i område Central
Område central omfattar Handen och inom området finns framför allt
två anläggningar – kulturhuset och Torvalla sportcenter – vilka har flera
samlingslokaler.
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3.3.1 Haninge kulturhus
Haninge kulturhus har ett stort flexibelt kulturrum som kan anpassas
efter de behov som bokaren har. Lokalerna har avancerad teknisk
utrustning och i priset ingår bland annat möblering och support. Det är
möjligt att komplettera bokningen med att beställa fika eller lunch av
entreprenören Bönorna.
De fem första lokalerna som listas nedan i kulturhuset utgörs av en
gemensam yta som kan avgränsas i olika storlekar och därmed skapa rum
av olika storlek. Detta innebär att det inte går att boka exempelvis
kulturrum 1 och stora kulturrummet samtidigt. Kulturrum 1 och Kulturrum 2
går däremot att boka samtidigt.

1. Kulturrum 1
Storlek

60 med biosittning, 40 med bord

Teknik/utrustning

Ljudanläggning med talmikrofon, trådlöst internet,
dator, projektor och duk
Möblering och teknisk support
Enligt kulturhusets taxa.
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8
Lars Forslund, 08-606 79 84,
lars.forslund@haninge.se

Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

2. Kulturrum 2
Storlek

70 med biosittning, 40 med bord

Teknik/utrustning

Ljudanläggning med talmikrofon, trådlöst internet,
dator, projektor och duk
Möblering och teknisk support
Enligt kulturhusets taxa.
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8
Lars Forslund, 08-606 79 84,
lars.forslund@haninge.se

Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

3. Stora kulturrummet
Storlek

270 med biosittning, 100 med bord

Teknik/utrustning

Ljudanläggning med talmikrofon, trådlöst internet,
dator, projektor och duk
Möblering och teknisk support
Enligt kulturhusets taxa.
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8
Lars Forslund, 08-606 79 84,
lars.forslund@haninge.se

Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

4. Auditoriet
Storlek

110 varav 98 fasta läktarplatser

Teknik/utrustning

Ljudanläggning med talmikrofon, trådlöst internet,
dator, projektor och duk
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Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Möblering och teknisk support
Enligt kulturhusets taxa.
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8
Lars Forslund, 08-606 79 84,
lars.forslund@haninge.se

5. Teatern
Storlek

140 varav 98 fasta läktarplatser

Teknik/utrustning

Ljudanläggning med talmikrofon, trådlöst internet,
dator, projektor och duk
Möblering och teknisk support
Enligt kulturhusets taxa.
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8
Lars Forslund, 08-606 79 84,
lars.forslund@haninge.se

Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

6. K Blå
K Blå är en friliggande lokal i kulturhuset med plats för cirka 30
personer.
Storlek

30 med biosittning, 20 med bord

Teknik/utrustning

Ljudanläggning med talmikrofon, trådlöst internet,
dator, projektor och duk

Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Enligt kulturhusets taxa.
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8
Lars Forslund, 08-606 79 84,
lars.forslund@haninge.se

3.3.2 Raststugan – Rudans gård
Raststugan är öppen för allmänheten men används också av
skolverksamhet och har under längre perioder har den inte varit
tillgänglig att boka.
Storlek

50 personer

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Enligt förvaltningens lokaltaxa.
Rudan
Föreningsbyrån
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3.3.3 Mötesrum 1 – Torvalla sportcentrum
Mötesrum i ”klassrumsstil” på Torvalla sportcenter som bokas genom
föreningsbyrån.
Storlek

Klassrum – cirka 30 personer.

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Projektor finns men öppet wifi saknas.
Bokaren sköter möblering och övrigt själv.
Enligt förvaltningens lokaltaxa.
Torvalla sportcentrum, Dalarövägen 70.
Föreningsbyrån, på plats Johan Björkström

3.3.4 Mötesrum 2 – Torvalla sportcentrum
Mötesrum i ”klassrumsstil” på Torvalla sportcenter som bokas genom
föreningsbyrån.
Storlek

Klassrum – cirka 30 personer.

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Projektor finns men öppet wifi saknas.
Bokaren sköter möblering och övrigt själv.
Enligt förvaltningens lokaltaxa.
Torvalla sportcentrum, Dalarövägen 70.
Föreningsbyrån, på plats Johan Björkström

3.3.5 Konferensrum – Torvalla sportcentrum
Mötesrum som i huvudsak är till för personal. Det ingår inte i
bokningssystemet men det händer att föreningar, som känner till att
rummet finns, frågar personal om det är möjligt att använda det. I
huvudsak sker en sådan förfrågan i samband med att de bokat något av
Mötesrum 1 eller 2, men föredrar detta konferensrum.
Storlek

Konferensrum – cirka 10–15 personer.

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Ingen utrustning.
Bokaren sköter möblering och övrigt själv.
Ingår inte i taxasystemet.
Torvalla sportcentrum, Dalarövägen 70.
På plats Johan Björkström

3.3.6 Mötesrum – Torvalla IP
Mötesrum på Torvalla IP som bokas genom föreningsbyrån.
Storlek

Cirka 15 personer.

Teknik/utrustning

Ingen wifi eller projektor. Dock förberett för
projektor om hyresgästen har med sig.
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Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Hyresgästen möblerar och städar.
Enligt förvaltningens lokaltaxa.
Torvalla IP
Föreningsbyrån, på plats Mikael Savinski

3.3.7 ”VIP-rummet” – Ishall Torvalla IP
”VIP-rummet” ligger i ishall A och står som regel öppet under ishallens
öppettider. Rummet går inte att boka i förväg och används för mindre
möten eller att föräldrar passar på att använda rummet för att jobba
under barnens träning.
Storlek

Cirka 10–15 personer.

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Ingen wifi eller projektor
Hyresgästen möblerar och städar.
Ingen lokalhyra, står öppet
Torvalla IP
Mikael Savinski

3.3.8 Ekens fritidsgård
Ekens fritidsgård är möjlig att hyra när fritidsgården inte bedriver
verksamhet där. Att lokalen hyrs ut sker dock väldigt sällan har inte skett
på flera år. Som samlingslokal fungerar den mindre bra då det saknas
lämpliga bord och stolar för möten, vilket uthyraren i så fall själv
behöver ordna med.
Storlek

50+ personer

Teknik/utrustning

Wifi och projektor finns. Saknas
konferensbord/stolar, vilket hyrestagaren i så fall
behöver fixa på egen hand.
Bokaren sköter allt själv.
Enligt förvaltningens lokaltaxa.
Eskilsvägen 8
Susanne Hoflin, susanne.hoflin@haninge.se

Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

3.4 Lokaler i område Syd
Fram till och med 2019 har framträdande samlingslokaler i område Syd
funnits inom Jordbro kultur- och föreningshus. I huset har det funnits
två stycken mötesrum, en aula med biosittning och foajén med en
mindre scen. Då Jordbro kultur- och föreningshus kommer att rivas
inom kort har vi valt att inte inkludera dessa samlingslokaler i
kartläggningen.
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3.4.1 Jordbro parklek
Jordbro parklek bokas framför allt för barnkalas men även för andra
typer av fester. Parkleken har en upparbetad rutin med webbokningen
om att en av helgdagarna är möjlig att boka varje vecka.
Storlek

50 personer

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Bokaren städar och möblerar själv.
Enligt förvaltningens lokaltaxa.
Sandstensvägen 110
Föreningsbyrån, på plats XX 606 71 17

3.4.2 Samlingssalen – Västerhaninge bibliotek
Samlingssalen ligger i Västerhaninge bibliotek och administreras ihop
med bokning av kulturhuset i Handen. Information om lokalen finns på
bibliotekets hemsida.
Storlek

60 personer

Teknik/utrustning

Mörkläggningsgardiner, storbildsprojektor,
datoruttag, hörslinga, tv, dvd samt ljudanläggning
Möblering och städning av bokaren själv
Enligt förvaltningens lokaltaxa
Centrumvägen 7, Västerhaninge
Lars Forslund, lars.forslund@haninge.se,
08-606 73 57

Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

3.4.3 Lilla salen – Västerhaninge bibliotek
Samlingssalen ligger i Västerhaninge bibliotek och administreras ihop
med bokning av kulturhuset i Handen. Information om lokalen finns på
bibliotekets hemsida.
Storlek

10 personer

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Datoruttag och whiteboard
Möblering och städning av bokaren själv
Enligt förvaltningens lokaltaxa
Centrumvägen 7, Västerhaninge
Lars Forslund, lars.forslund@haninge.se,
08-606 73 57

3.4.4 Krogsalen – Västerhaninge Tingshus
Det gamla Tingshuset disponeras av föreningen Haninge Hembygdsgille
enligt avtal med kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningen
administrerar även uthyrningen till externa aktörer och får därmed
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intäkterna för uthyrningen. Föreningen publicerar en kalender på sin
webbsida över när lokalen är bokad.
Storlek

50 personer

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

enklare kök med spis och diskmaskin
Hyresgästen möblerar och städar själv
Offert genom kontakt med föreningen
Nynäsvägen 208, Västerhaninge
Margareta Padellaro,
info@haningehembygdsgille.se, 073 989 08 85

3.4.5 Åbyhallen konferensrum
I den nybyggda sporthallen Åbyhallen finns ett konferensrum som består
av en vägg i foajén som går att dra för, vilket gör det möjligt att utnyttja
ytan som ett konferensrum. I dagsläget ingår rummet, liksom kiosken, i
bokningen av sporthallen. Det vill säga att den förening som bokat
sporthallen också har tillgång till konferensrummet.
Ett problem om rummet skulle vara öppet bokningsbart likt övriga
sammanträdesrum är verksamhet i sporthallen och mötesrummet kan
störa varandra. Just nu funderar föreningsbyrån på hur rutiner för
bokningen av rummet ska gå till eller om det ska fortsätta vara en del av
bokningen av sporthallen.
Storlek

10 platser

Teknik/utrustning
Service
Lokalhyra
Adress
Kontaktperson

Wifi finns, ej projektor.
Bokaren möblerar och städar själv.
Bokas i samband med hallbokning
Bokstigen, Åbyplan 1, Västerhaninge
Föreningsbyrån
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4 Avslutande diskussion
Denna kartläggning har fokuserat på de samlingslokaler som finns inom
ramen för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Denna
avslutande del för en diskussion kring kartläggningens resultat och ger
fyra förslag om möjliga åtgärder för ett mer effektivt utnyttjande av
samlingslokalerna.

4.1 Kartläggningens resultat
Kartläggningens resultat visar att det finns 21 7 samlingslokaler i
kommunen som kultur- och fritidsförvaltningen äger och helt eller delvis
styr över. Flest lokaler finns i kommunens centrala del, följt av område
Syd, även om område Syd under året mister lokalerna i Jordbro kulturoch föreningshus då det kommer att rivas. I område norr finns det få
lokaler och de som finns har en begränsad tillgänglighet.
De allra flesta av dessa lokaler bokas enligt den generella taxan för
lokalbokning som gäller för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler.
Därutöver tillkommer framför allt kulturhuset som har en separat taxa
för sina lokaler och de lokaler där en extern aktör sköter
administrationen med uthyrningen.
Vidare har kartläggningen även uppmärksammat att det finns ett par mer
informella mötesrum som är tillgängliga för de föreningar som har
förkunskap om att lokalerna existerar. Det gäller personalmötesrummet
på Torvalla sportcenter och VIP-rummet i ishall A på Torvalla IP.
När det gäller den första lokalen används den huvudsakligen som
möteslokal för personal under dagtid. På kvällstid förekommer det en
handfull gånger per år att lokalen utnyttjas av föreningar. Detta
samutnyttjande skulle kunna öka om lokalen ingår i bokningssystemet
och tillgängliggjordes för externa aktörer efter ordinarie arbetstid. En
jämförelse kan göra med framför allt K-blå i kulturhuset som används
både för personalmöten, arrangemang som kulturhusets verksamheter
anordnar och som mötesrum för externa aktörer.
VIP-rummet i ishallen kanske inte upplevs som lika attraktivt för
föreningar utanför isidrotterna. Men då det generellt finns en uppfattning
om att det råder en stor brist på samlingslokaler bör alla lokaler
tillgängliggöras, utredningen har dock inte slagit fast hur det är möjligt att
separera den från bokning av ishallen som helhet.

Några av dessa lokaler i kulturhuset utgörs av olika sätt att avgränsa en gemensam yta,
vilket innebär att alla 21 lokaler inte går att nyttja parallellt.
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Vidare bör uthyrningen av kommunens lokaler ske på ett formellt sätt
för att säkerställa en likabehandling av kommunens medborgare och
aktörer.

4.2 Möjliga åtgärder för ett mer effektivt utnyttjande
Utredningen föreslår två huvudsakliga åtgärder för att skapa en större
tillgänglighet till de lokaler som finns idag och ett ökat samutnyttjande.
Den första åtgärden handlar om att bättre synliggöra det utbud som
finns. Den andra åtgärden handlar om att inkludera samtliga lokaler inom
webbokningsystemet. Den första åtgärden kan genomföras med
befintliga resurser utan vidare utredning. Arbetet med den andra
åtgärden bör sammanlänkas med ksf:s utredningsförslag om att samla all
korttidsuthyrning i kommunen under en gemensam administration.
4.2.1 Synliggör tillgängliga samlingslokaler tydligare på
websidan
I dagsläget saknas det en övergripande information om de samlings- eller
möteslokaler som finns i kommunen eller inom kultur- och
fritidsförvaltningen. För de lokaler som hanteras inom ramen för
webbokningen finns det viss information om respektive lokal, för vissa
lokaler saknas dock grundläggande information som antal platser.
Inom webbokningssystemet är det även delvis svårt att få en bra
överblick kring det totala utbudet av samlingslokaler. Detta bland annat
på grund av att det inom systemet finns flera sökvägar att hitta lokaler
som är delvis överlappande. Söksystemet är uppbyggt kring möjlighet att
söka genom aktiviteter eller genom objekttyper. Exempelvis inom
objekttyper finns kategorin ”Lokal för konf. & möten” och kategorin
”Sammanträdesrum”. Dessa två kategorier är bara delvis överlappande,
vilket gör att det kan vara lätt för besökare att missa en potentiell lokal.
För möteslokalerna i kulturhuset finns det en separat websida med
information om lokalerna och kontaktuppgifter för att boka dem.
Webbsidan för kulturhusets lokaler ligger under Kultur>Haninge
kulturhus> Boka möteslokal och webbokningen ligger under Idrott och
anläggningar>Boka lokal. Mellan dessa två sidor saknas det länkar och
information om de separata bokningsmöjligheterna, vilket gör att det
som användare kan vara svårt att förstå att det kan finnas fler lokaler att
boka än via den väg man hittat in till respektive sida. 8
För de två samlingslokaler som finns i Västerhaninge bibliotek saknas
information om dessa lokaler helt på Haninges huvudhemsida.
Information om dessa lokaler finns istället på den separata
bibliotekshemsidan där användaren även först måste klicka sig vidare till

8

Verksamheterna hänvisar givetvis till varandra förutsatt att en bokare tar kontakt.
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information om just Västerhaninge bibliotek. Inget i huvudmenyn eller
startsidan för biblioteken indikerar att det finns möjligheter att boka
lokaler.
För de lokaler som förvaltningen äger men där en förening driver
verksamheten, exempelvis Västerhaninge tingshus, saknas det
information på hemsidan om att även dessa lokaler är möjliga att boka
och hur man går tillväga för att göra detta.
Utredningens förslag är att skapa en websida som sammanställer de
lokaler som är möjliga att boka. Detta i väntan på en eventuell utredning
om en gemensam administration för all korttidsuthyrning, vilket kommer
att föreslås i ksf:s kommande utredning.
4.2.2 Enhetliga bokningsrutiner för liknande objekt
Rutiner för bokningar ser delvis olika ut för olika objekt som inte
föreningsbyrån styr över själva. I de fall rutinerna fungerar bäst är när
verksamheten arbetar på ett proaktivt sätt, både vad gäller att
tillgängliggöra information om vad lokalen erbjuder och meddelar
föreningsbyrån/webbokningen på förhand om vilka tider som är
tillgängliga.
De rutiner som webbokningen bedömer som välfungerande kan fungera
som goda exempel för spridning till övriga verksamheter att införa eller
utgå ifrån.
4.2.3 Information på fler språk
För att underlätta för personer med annat modersmål än svenska
och/eller är nya i Sverige skulle information om bokningsförfarande
kunna tas fram på fler språk. Idag innebär språkbarriärer att personal får
ägna relativt mycket tid åt att förklara bokningsprocessen och bistå vid
felbokningar. Exakt vilken information och på vilka språk som
informationen skulle kunna tillgängliggöras behöver en vidare utredning
ta fram.
4.2.4 Inkludera samtliga samlingslokaler i
webbokningssystemet
En åtgärd som skulle göra bokningen av samlingslokaler mer tillgänglig
och överskådlig skulle vara att samla samtliga lokaler inom
webbokningen. Det skulle innebära att administrationen för uthyrningen
skulle samlas på ett ställe i förvaltningen.
I den kartläggning som ksf genomför föreslås en fördjupad utredning
kring en sammanslagning av administrationen av korttidsuthyrningen.
Inom ramen för detta arbete bör även utredas om och hur
korttidsuthyrning kan inkluderas för lokaler som i dagsläget
administreras av föreningar genom avtal.
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Bilaga 1 – prisinformation om
samlingslokaler inom lokaltaxan
Sammanträdesrum (per timme)
•
•
•
•
•
•

Taxa 1a, 50 kronor
Taxa 1b, 50 kronor
Taxa 2, 50 kronor
Taxa 3, 100 kronor
Taxa 4, 100 kronor
Taxa 5, 50 kronor

Jordbro parklek och Muskö hembygdsgård
samt fritidsgårdar (per dag)
•
•
•
•
•
•

Taxa 1a, 400 kronor
Taxa 1b, 400 kronor
Taxa 2, 775 kronor
Taxa 3, 1550 kronor
Taxa 4, 3000 kronor
Taxa 5, 400 kronor

Taxakategorier

Taxa 1a
Taxa för Haninge kommuns bidragsberättigade idrotts- och
kulturförenings barn- och ungdomsverksamhet (0-20 år) under, för
verksamheten ordinarie aktivitet under fastställd huvudsäsong, samt
ovanstående föreningars verksamhet för funktionsnedsatta, oavsett ålder,
under hela året.
Taxa 1b
Taxa för Haninge kommuns bidragsberättigade idrotts- och
kulturförenings barn- och ungdomsverksamhet (0-20 år) under, för
verksamheten, för- och eftersäsong, samt föreningarnas övriga
verksamheter. Taxan omfattar kultur- och fritidsförvaltningens barn- och
ungdomsverksamhet under hela året.
Taxa 2
Taxa för Haninge kommuns bidragsberättigade idrotts- och
kulturförenings vuxen/seniorverksamhet (21 år och äldre)
Taxa 3
Taxa för övriga föreningar, privatpersoner och företag i Haninge
kommun.
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Taxa 4
Taxa för övriga föreningar, privatpersoner och företag utanför Haninge
kommun.
Taxa 5
Taxa för skolors (i Haninge kommun) verksamhet i kommunalt ägda
sporthallar, som inte omfattas av 60/40-uppgörelsen.
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Bilaga 2 – prisinformation kulturhuset
Auditoriet; 110 personer | Kulturrum 1; 60 personer | Kulturrum 2; 70 personer
Timpris
Taxa 1
Taxa 2
Taxa 3
Taxa 4
Måndag–torsdag kl 7–22 Fredagar
- kr
325 kr
425 kr
1 100 kr
kl 07–19
Måndag–torsdag kl 22–07
Fredag–måndag kl 19–07

- kr
- kr

350 kr
400 kr

Teatern; 140 platser | Kulturrum 1+2; 170 platser
Timpris
Taxa 1
Taxa 2
Måndag–torsdag kl 7–22 Fredagar
- kr
650 kr
kl 07–19
Måndag–torsdag kl 22–07
Fredag–måndag kl 19–07

- kr
- kr

Stora kulturrummet; 270 personer
Timpris
Taxa 1
Måndag–torsdag kl 7–22 Fredagar
- kr
kl 07–19
Måndag–torsdag kl 22–07
Fredag–måndag kl 19–07
K Blå; 30 personer
Timpris
Måndag–torsdag kl 7–22 Fredagar
kl 07–19
Måndag–torsdag kl 22–07
Fredag–måndag kl 19–07

- kr
- kr

Taxa 1

725 kr
800 kr

Taxa 2

475 kr
525 kr
Taxa 3

1 200 kr
1 300 kr
Taxa 4

850 kr

2 200 kr

950 kr
1 050 kr

2 400 kr
2 650 kr

Taxa 3

Taxa 4

1 200 kr

1 300 kr

3 200 kr

1 100 kr
1 200 kr

1 450 kr
1 575 kr

3 600 kr
4 000 kr

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

- kr

125 kr

175 kr

450 kr

- kr
- kr

175 kr
200 kr

200 kr
225 kr

550 kr
600 kr
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