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Allmänna kontoret
Lokala mötesplatser för delad kunskap
I dagens stadsbyggande planeras det för goda offentliga rum, uteplatser, lekplatser och
skaparverkstäder för barn men sällan öppna verkstäder eller rum för icke-konsumerande vuxna.
Som vuxen förväntas man ha en arbetsplats där man producerar, ett hem för reproduktion och i det
offentliga en roll primärt som konsument av varor, tjänster, kultur eller fritidsupplevelser. …
Allmänna kontoret argumenterar för en mer aktiv medborgarroll där denna typ av öppna rum
möjliggör för produktion i det offentliga – småskalig och även icke-kommersiell produktion och
social organisering.1

1

Karin Bradley, KTH, ”Kollektiv konsumtion” i Det förflutna i framtidens stad – tankar om kulturarv, konsumtion
och hållbar utveckling, red. Krister Olsson och Daniel Nilsson (Lund: Nordic Academic Press, 2014), sid 108.
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Lokala mötesplatser för delad kunskap
Allmänna kontoret är en vision om lokala, kostnadsfria och öppna mötesplatser, där människor kan engagera sig i
självorganiserade aktiviteter, arbete och fortbildning. Tanken är att dessa offentliga mötesplatser kan bidra till
lokal gemenskap och socialt engagemang, utgöra gränsöverskridande mötesplatser för studerande, ungdomar,
pensionärer och idéburna verksamheter, likväl som för frilansare och människor med osäkra anställningar,
småföretagare och arbetslösa.
Allmänna kontoret som koncept utgår från uppfattningen att det behövs fler offentliga platser där människor i ett
bostadsområde kan samlas för att vara aktiva tillsammans eller jämte varandra, mötas och knyta kontakter över
generationsgränser, sysselsättning, social situation och bakgrund. Det kan handla om människor som annars
studerar eller arbetar i sina hem, som bedriver (eller vill bedriva) kulturella, ideella och sociala projekt och
verksamheter, som letar efter sammanhang och kontakt för att utveckla idéer, som släktforskar, löser korsord eller
som helt enkelt saknar platser där de kan uppleva gemenskap.
Utformning och innehåll
Grundidén är att allmänna kontor ska kunna initieras av lokala aktörer på ett sätt som utgår från ortens specifika
möjligheter och behov. För att säkerställa kontinuitet, öppenhet och lokal förankring tror vi att det behövs anställd
personal (gärna boende lokalt och med god kännedom om orten) som tillsammans med användarna utvecklar
verksamheten.
Konceptet innefattar även utformning av metoder och verktyg för interaktion, som kan underlätta för användarna
att komma i kontakt med varandra, samorganisera evenemang och stödja varandra. Det kan t.ex. handla om sätt att
samla intresserade som vill samorganisera föreläsningar, workshops, temadagar, kulturevenemang, byta saker eller
stödja varandra med kunskaper och erfarenhet.
Hur varje enskilt allmänt kontor finansieras kan troligen komma att se mycket olika ut. Vi tänker oss att allmänna
kontor kan initieras av lokala aktörer, enskilt eller i förening, och att dessa kan ansöka om att bedriva
verksamheten med offentliga medel, eller i samverkan med t.ex. fastighetsbolag och det lokala närings- och
föreningslivet. Även en kommun eller kommunal institution, t.ex. ett bibliotek, bör kunna initiera och driva
allmänna kontor.
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Förslag på verksamhetsformer
•

Allmänna kontor kan etableras som nya verksamheter inom t.ex. stadsutvecklingsprojekt. Där bostäder
och affärslokaler planeras, kan allmänna kontor planeras in för att öka områdets kvalitet som
boendemiljö. Formen för detta kan ske i samverkan mellan kommun, byggherre, bostadsbolag, det lokala
civilsamhället och näringslivet, eventuella befintliga bibliotek eller kulturinstitutioner, osv. Kontoren kan
t.ex. planeras in på bottenplanet av ett nytt hyreshus eller andra typer av tillgängliga lokaler.

•

Allmänna kontor kan inhysas på platser som står tomma under en period. I många städer finns det lokaler
av olika storlek och funktion som förblir oanvända under ett antal år, i väntan på ny hyresgäst, renovering
eller politiska beslut. Detta kan aktivera platser som annars kan sprida en känsla av ödslighet och förfall.
Lyckosamma tillfälliga försök kan ha potentialen att hitta sätt att fortsätta verksamheten långsiktigt.

•

Då många ambitioner och förhållningssätt gällande allmänna kontor sammanfaller med de offentliga
bibliotekens, finns det anledning att se över möjligheterna att allmänna kontor skulle kunna inrymmas i
biblioteksstrukturen. Det är även möjligt att allmänna kontor skulle kunna inrymmas i andra typer av
offentliga kulturinstitutioner: kultur-, teater-, och operahus, museer osv.
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