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Ett kommunhus är både en generell arbetsplats som ständigt förnyas och utvecklas 
samt ett representativt hus för demokratin. 
Dessa olika funktioner i ett och samma hus kan ge ett  intryck där byggnaden blir 
svår att avläsa och därmed inte kommunicerar sitt viktiga innehåll till kommunens 
medborgare.  I vårt förslag har vi försökt skapa ett uttryck där skillnaden i det olika 
funktionerna lätt kan avläsas vid första kontakt med huset genom att placera de olika 
funktionera ovan på varandra och ge dem olika uttryck beroende på funktion. 
Tydligheten avspeglas även inne i huset där de olika delarna är anpassade efter dess 
funktion och platsens förutsättningar.

Den understa delen är den institutionella delen och också den offentliga. Denna del 
har vi försökt göra så öppen och lätttillgänglig som möjlig.
En trappa som tar hela kortsidan av huset i anspråk går ner från torgplatån mot ett 
torg som delas med biblioteket. Här kan det anordnas utomhusmöten och andra 
evenemang i samarbete med biblioteket.
En öppning skär igenom trappan och leder in i fullmäktigesalen.
Fullmäktigesalen utgörs av en akrylkupol som genomborrar torgplatån varifrån 
åskådare kan betrakta möten och debatter med hjälp av utstickande hörlurar. 
Detta är också en demokratisk gest som visar på transparens i politiken.

Den övre delen av huset är den icke offentliga delen där kommunens tjänstemän kan 
jobba ostört. Kontorsdelen är generell och effektiv och enkel att kontrollera via en 
reception. Kontorsdelen är sluten från allmänheten och har ett atrium med ett 
hiss- och trappaket i varje hörn, vilket medger en generell planlösning som är enkel 
att ändra. Hela kontorspaketet är upplyft och blir ett tak till den offentliga torgplatån. 
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1 Fullmäktige
2 Foaje
3 Huvudentre - fullmäktige
4 Förrum för måltid
5 Grupprum
6 Möbelförråd
7 Wc
8 Hwc
9 Lastkaj
10 Varuintag
11 Återvinningsrum
12 Kylt avfallsrum
13 Förråd - utrustning
14 Posthantering
15 Pappersförråd
16 Arbetslandskap mindre rum

17 Arbetslandskap
18 Tryckeri och förråd
19 IT och verkstadslager
20 Datahall
21 Servicedesk/Krisrum
22 Mättekniker
23 Städcentral
24 Huvudentre
25 Väntplats
26 Reception
27 Back office
28 Kapprum
29 Bagagerum
30 Förråd
31 Externa möten
32 Utställning

33 Kaffehörna/externt cafe
34 Generella arbetsplatser
35 Resursrum
36 Mötesrum
37 Mediarum
38 Projekthörna
39 Paushörna
40 Förberedelsekök
41 Uppvärmningskök
42 Matsal
43 Soc. besök
44 Soc. kontor
45 Massagerum
46 Friskvårdsrum
47 Omklädningsrum/Dusch
48 Vigselrum

Plan 0:  Fullmäktige & service 1:200 Plan 1: Offentlig yta, reception och externa 
mötesplatser 1:200

Plan 2, 3:  Kontor 1:200 Plan 5:  Friskvård och soc 1:200
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Situationsplan 1:400

Sektion 1:200

Fasad sydväst 1:200 Fasad nordost 1:200

Fasad sydost 1:200
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