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1 Inledning
Haninge kulturhus är till för hela Haninge – men huset attraherar
besökare även från andra delar av Södertörn. Kulturhuset har en viktig
roll såväl i Haninges framväxande stad som i den regionala stadskärnan.
Haninge kulturhus lyfts också fram som en central institution både i
Haninge stads stadsutvecklingsplan1 och i översiktsplanen2.
Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i Mål och budget
2018–2019 i uppdrag att utreda en utbyggnad av Haninge kulturhus samt
att ta fram ett lokalprogram. Uppdraget har därefter överförts till kulturoch demokratinämnden som ersatte kultur- och fritidsnämnden i januari
2019. Kommunfullmäktige har avsatt två miljoner kronor för uppdraget.
Denna utredning består av två delar:



Kunskapsunderlag för utbyggnad av Haninge kulturhus.
Beslutsunderlag: Inriktning för Haninge kulturhus inför
framtagande av lokalprogram för utbyggnad – detta dokument.

I uppdraget framhåller Kommunfullmäktige att kulturhus och bibliotek
ska ha en verksamhet i samklang med invånarnas behov och ständigt
arbeta för att attrahera fler besökare. Kulturhuset fungerar som attraktiv
mötesplats mellan människor, och denna funktion ska öka.
Grundläggande komponenter i det fortsatta arbetet är






Haninge kommuns kulturpolitiska program 2015–2025
Biblioteksplan för Haninge kommun 2017–2021
Kulturmiljöprogram 2020–2030
att kommunen utsetts till en Barnrättskommun 2019
att Barnkonventionen blivit lag 2020.

Inom ramen för projektet Levande kulturhus har kultur- och
fritidsförvaltningen arbetat för att utveckla kulturhuset sedan 2016. Detta
är ett led i arbetet med det kulturpolitiska programmet och syftet är att
göra Haninge kulturhus till en attraktiv och angelägen mötesplats samt
att öka antalet besökare.

Stadsutvecklingsplan för Haninge stad – fördjupning av översiktsplanen. Antagen av
kommunfullmäktige 16 april 2018.
1

Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050. Antagen av kommunfullmäktige 7
november 2016.
2
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1.1 Syfte och mål
Det övergripande målet är att bygga ut Haninge kulturhus så att det kan
möta framtidens behov och önskemål. Målet med denna utredning är att
ta fram förslag på verksamhetsidé, profil och inriktning för ett utbyggt
kulturhus, samt att sammanfatta behovet av ytor och funktioner.
För att formulera framtida behov behöver vi kunskap om
verksamheternas nuläge och medborgarnas synpunkter och önskemål.
Detta har vi sammanställt i bilagan Kunskapsunderlag för utbyggnad av
Haninge kulturhus.
Förslag till inriktning för Haninge kulturhus överlämnas till kultur- och
demokratinämnden för godkännande. Därefter omsätter förvaltningen
förslaget i ett lokalprogram.

1.2 Så har vi genomfört arbetet
I processen med att ta fram förslag på verksamhetsidé, profil och
inriktning har vi utgått från de intervjuer, enkäter, möten och
workshoppar som genomförts med Haningebor, civilsamhälle och
kulturarbetare samt med medarbetare. Dessa presenteras i bilagan
Kunskapsunderlag för utbyggnad av Haninge kulturhus. Syftet har varit
att få en bred och nyanserad bild över nuläget och att synliggöra
önskemål om framtida verksamheter och innehåll i kulturhuset.
Processen har präglats av hög transparens och många har fått komma till
tals i enlighet med kommunens principer för medborgardialog, som är en
grund för medborgarnas ökade inflytande över kommunens verksamhet.
Vi har även utgått från styrgruppens samlade kunskap från olika
regionala och nationella undersökningar, samt genomfört studiebesök på
liknade verksamheter. Slutsatserna från studiebesöken presenteras också i
bilagan Kunskapsunderlag för utbyggnad av Haninge kulturhus.
Rapporten kartlägger och slår fast de behov kultur- och
fritidsförvaltningen bedömer som mest väsentliga i utbyggnaden av
Haninge kulturhus. Bedömningen bygger både på status i nuvarande
lokaler samt på den förväntade samhällsutvecklingen.
Styrgruppen har bestått av




projektägare och sammankallande för styrgruppen, områdeschef
för område central – Maria Backe
verksamhetschef för bibliotek i kulturhuset – Mats Granbom
t.o.m. augusti 2019, Tina Åhman Billing från augusti 2019 och
Annette Johansson från mars 2020
verksamhetschef för kultur i kulturhuset – Ulrika Sten
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kulturstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen – Elisabeth
Åström
biblioteksstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen – Lisa
Gunnarsson t.o.m. oktober 2019
stadsarkitekt i Haninge – Andreas Paulson.

Styrgruppen har haft möten en gång i månaden sedan september 2018.
Övriga medarbetare har knutits till arbetet vid behov. På Haninge
kommuns webb finns information om vad som händer i arbetet, och
medarbetare har regelbundet fått ta del av det senaste inom projektet.

1.3 Avgränsningar
I utredningen ingår enbart att genomlysa Haninge kulturhus
verksamheter och ge förslag på hur de kan utvecklas, samt beskriva vilka
ytor som behövs för dessa förslag. Utredningen kommer inte hantera
konsekvenser av beslut om rivning av Jordbro kultur- och föreningshus.
Utredningen kommer inte heller att hantera resurser för drift och
personal.
Kartläggningen och de behov som identifieras utgår inte i strikt mening
från den tilldelade budgeten. Exakta kostnader för förslag till utbyggnad
kommer att beaktas i nästa skede, i lokalprogrammet. Däremot har vi
tagit hänsyn till rimlighet i utvecklingsbehoven och medföljande
kostnader.

1.4 Disposition
Rapporten är indelad i tre avsnitt:
Utgångspunkter för ett utbyggt kulturhus beskriver förutsättningar
och villkor för ett kulturhus och rådande omständigheter i ett växande
Haninge. Här presenterar vi också förslag på verksamhetsidé.
Profil och inriktning ringar in hur kultur- och
biblioteksverksamheterna ska arbeta utifrån verksamhetsidén för att i
högre grad tillgodose behoven hos våra invånare och besökare.
Behovs- och kravanalys redovisar behov av funktioner och ytor.
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2 Sammanfattning
Haninge kulturhus spelar en viktig roll i det växande Haninge. För att
kulturhuset ska möta framtidens behov har kommunfullmäktige gett
kultur- och demokratinämnden i uppdrag att utreda en utbyggnad av
Haninge kulturhus och ta fram ett lokalprogram. Detta dokument är
beslutsunderlaget i utredningen. Det består av tre avsnitt:
Utgångspunkter för ett utbyggt kulturhus, profil och inriktning samt
behovs- och kravanalys.
Utgångspunkter för ett utbyggt kulturhus beskriver förutsättningar
och villkor för ett kulturhus i Haninge. Kommunen växer snabbt och
centrala Haninge pekas ut som regional stadskärna. Det ökande
invånarantalet innebär att kulturhuset väntas få fler besökare och måste
rusta sig för att möta framtidens behov och önskemål.
Utbyggnaden av kulturhuset ska utgå från den nya verksamhetsidén och
planerade byggnadsprojekt för kultur och fritid i Vega, Handen och
Västerhaninge samt styrdokument och övergripande inriktningar för
kommunen. Dessutom ska huset byggas med omsorg om besökarnas
trygghet och säkerhet.
Profil och inriktning ringar in hur kultur- och
biblioteksverksamheterna ska arbeta utifrån verksamhetsidén för att i
högre grad tillgodose behoven hos invånare och besökare.









Det främsta uppdraget för Haninge kulturhus och bibliotek är att
främja kultur- och demokratifrågor och ett livslångt lärande.
Kulturhuset ska nå fler besökare genom ett attraktivt utbud som
utgår från aktuella samhällsfrågor samt invånarnas och
besökarnas behov och intressen.
Utbudet ska vara brett och varierat med fokus på musik, dans,
teater, debatt och föreläsningar.
Kulturhuset ska ha en välkomnande bemannad foajé och en ny
restaurang- och kafédel.
Biblioteket ska ha fokus på demokrati, lärande samt barn och
unga. Här ska skapas mer utrymme för barnverksamhet,
program, undervisning, egen läsning och studier.
Konsthallen ska vara en mötesplats för konst- och
samhällsfrågor, med en konstpedagogisk verksamhet som väcker
intresse för konst och eget skapande.
Kulturhuset och biblioteket ska ha många olika typer av rum för
möten, program och aktiviteter med kulturen i centrum.
Samverkan med andra aktörer ska säkerställa att utbudet är
relevant och angeläget för många.

6

Behovs- och kravanalys redovisar behov av funktioner och ytor.










Biblioteket behöver en översyn av hela biblioteksrummet. Här
behövs bland annat fler studieplatser, lokaler för utbildning och
kursverksamhet samt läsplatser för barn och unga.
Konstverksamheten behöver en bättre placering som gör den
tillgängligare och lättare att övervaka.
Konstverkstaden behöver utökas eller kompletteras.
Konstarkivet behöver en mer ändamålsenlig yta.
Scenkonstrum för alla typer av föreställningar och offentliga
program behövs.
Det behövs också fler möteslokaler för både intern och extern
verksamhet.
Kaféet/restaurangen behöver byggas ut med eget kök, egen entré
och uteservering.
Foajén ska ses över för att underlätta för besökaren att orientera
sig i huset och ta sig till de olika verksamheterna.
Det finns också behov av fler förrådsutrymmen, större garage
samt fler arbetsplatser och personalutrymmen.
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3 Utgångspunkter för ett utbyggt
kulturhus
3.1 Förutsättningar
Haninge kommun växer i snabb takt – dagens 92 000 invånare väntas
öka till 100 000 år 2023.3 Detta ökar kraven på välfärden men det ökar
också kraven på kommunen att skapa en plats där människor vill bo och
leva, hämta kraft och ha sitt sociala liv.
Haninge ska vara en attraktiv och inkluderande kommun som drivs av
viljan att alltid bli bättre. Kulturen ska vara en del av vardagslivet och
samhällets alla områden. Den ska vara tillgänglig, nära och ta vara på
kraften i mångfalden. Kultur ska vara en hållbar drivkraft i utvecklingen
av samhällsbygget.
I den regionala utvecklingsplanen4 pekas centrala Haninge ut som
regional stadskärna, eftersom Handen och Vega anses ha särskilt goda
förutsättningar att utveckla ett centralt nav för östra Södertörn.
Området har ett upptagningsområde på 503 000 invånare5 och väntas
växa med ytterligare cirka 150 000–200 000 invånare fram till år 20306.
Ett omfattande och målmedvetet arbete kring Haninges regionala
stadskärna har resulterat i Stadsutvecklingsplan Haninge stad7, som är en
fördjupning av kommunens översiktsplan. Stadsutvecklingsplanen anger
Haninge kommuns långsiktiga ambition med den regionala stadskärnan
och beskriver hur centrala Haninge kan gå från förort till stad.
I stadsutvecklingsplanen pekas kulturen ut som en betydelsefull faktor i
att skapa en attraktiv stad. Vid sidan om bostäder, handel och service
spelar konst och kultur en viktig roll. Ett brett kulturutbud skapar en
intressant plats där en mångfald av människor vill bo och verka. Planen

Befolkningsprognos Haninge kommun 2019–2028, hämtad från Haninge kommuns
webb 24 mars 2020: https://www.haninge.se/siteassets/kommun-ochpolitik/kommunfakta/statistik/befolkning/befolkningsprognos-2019-2028.pdf
3

4

RUFS 2010.

5

Befolkningsstatistik Södertörn 31 december 2019.

6

Statistiska centralbyrån (SCB).

Stadsutvecklingsplan för Haninge stad – fördjupning av översiktsplanen. Antagen av
kommunfullmäktige 16 april 2018. Hämtad från Haninge kommuns webb 18 oktober
2019: https://www.haninge.se/siteassets/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-ochdetaljplaner/op2030/20180416_stup-haninge-stad-antagen-i-kf-webb.pdf
7
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beskriver Haninge kulturhus och bibliotek som en viktig institution för
stadens utbyggnad som bidrar till att ge staden liv och innehåll.
En utbyggnad och omvandling av Haninge kulturhus är en pusselbit i det
strategiska arbetet med en av stadsutvecklingsplanens bärande idéer – tät
och blandad stad. Staden är en naturlig mötesplats för människor med
olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar. När många
människor samlas på en plats skapas förutsättningar för ett rikt, varierat
och spännande stadsliv.
Genom att utöka verksamheten än mer till kvällstid kan kulturhuset
också stärka arbetet med att skapa en levande stad fler av dygnets
timmar, och bidra till en tryggare miljö med människor som rör sig
utomhus på kvällarna.
Befolkningsprognos
Haninge är den 24:e största kommunen i Sverige utifrån antal invånare.
Bland Stockholms läns 26 kommuner ligger Haninge på 6:e plats utifrån
befolkningsstorlek. Haninge kommun har en relativt ung befolkning med
en medelålder på 38,2 år, vilket är lägre än i både Stockholms län och
landet som helhet.8
För närvarande bor 23 500 invånare i Handen och Vega inklusive
Kolartorp. Prognosen för Handen och Vega är 29 500 invånare år 2028.
Övriga kommundelar där befolkningen väntas öka mest utifrån ett ökat
byggande är Jordbro och Västerhaninge. Här beräknas antal invånare
stiga från dagens 24 800 till 28 200 år 2028.9 Slutsatsen är att kulturhuset
med bibliotek kommer att få ett ökat antal besökare och måste rusta sig
för att möta behov och önskemål hos framtida Haningebor.

3.2 Planerade byggnationer i Vega, Jordbro och
Västerhaninge
De senaste åren har det pågått ett arbete med att utveckla flera
mötesplatser för kultur och fritid i Vega, Jordbro och Västerhaninge. Det
är angeläget att lokalerna och verksamheterna planeras utifrån en helhet.
Därför kommer förvaltningen under hösten genomföra ett fördjupat
arbete kring hur innehållet i dessa verksamheter kan utvecklas och
komplettera varandra.

8

Haninge kommuns höstprognos oktober 2019.

Befolkningsprognos Haninge kommun 2019–2028. Hämtad från Haninge kommuns
webb 24 mars 2020: https://www.haninge.se/siteassets/kommun-ochpolitik/kommunfakta/statistik/befolkning/befolkningsprognos-2019-2028.pdf
9
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Projekteringen av Vega skola och aktivitetshus har påbörjats. Planerad
produktionsstart är 2021, och byggnaden beräknas vara klar 2023.
Aktivitetshuset ska utöver en grundskola även rymma en fullstor
idrottshall, bibliotek, fritidsgård, kulturskola, kafé samt en träffpunkt för
äldre. Lokalerna ska även vara tillgängliga för föreningslivet.
Jordbro kultur- och föreningshus planeras att rivas vid årsskiftet
2020/2021. Nya tillfälliga lokaler för bibliotek, fritidsgård och
kulturverksamhet kommer att färdigställas i Jordbro centrum under
hösten 2020. Lokalen kommer att rymma samtliga tre verksamheter, ett
mindre kafé och en liten scen i anslutning till foajén.
Arbetet med detaljplanen för utveckling av Västerhaninge centrum
pågår. Detaljplanen kommer att beröra framtida placering av bibliotek,
kulturskoleverksamhet och fritidsgård och beräknas gå ut på samråd
sommaren/hösten 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen har för avsikt
att utveckla sina verksamheter inom bibliotek, kultur, kulturskola och
fritidsgård i Västerhaninge genom samverkan och samnyttjande av
lokaler. Detta kommer möjliggöra ett bredare utbud av verksamheter för
besökarna.

3.3 Verksamhetsidé
En verksamhetsidé ska ge en kort och kärnfull beskrivning av vilken
verksamhet som ska bedrivas, vilka värdeord som ska leda medarbetare i
det dagliga arbetet och vem verksamheterna är till för. Nedanstående
verksamhetsidé har tagits fram utifrån kultur- och fritidsförvaltningens
övergripande och kulturhusets specifika uppdrag. Uppdragen utgår från
det beslut som kommunfullmäktige fattade i Mål och budget 2018–2019
samt från synpunkter och förväntningar från invånare och kulturliv som
beskrivs i bilagan Kunskapsunderlag för utbyggnad av Haninge
kulturhus.
Haninge kulturhus verksamhetsidé:
Haninge kulturhus är en öppen mötesplats för kulturupplevelser, demokratiska
samtal och lärande. Här kan du göra saker som du tycker om och upptäcka nytt.
Hit är alla välkomna som publik, deltagare eller medskapare.
Verksamhetsidén bygger på att invånare och besökare ska få ta del av en
bred variation av kulturupplevelser och att kulturhuset ska främja ett
livslångt lärande. Med kulturens kraft vill vi beröra och engagera var och
en utifrån individuella förutsättningar. Vi är övertygade om att mötet
med konst och kultur skapar värden som berikar våra liv och får oss att
tänka nytt.
Det blir allt viktigare för publiken och besökarna att påverka utbudet och
vara medskapare. På senare tid finns en förflyttning från att uppleva och
konsumera till att själv skapa och producera. Därför välkomnar vi alla att
10

delta på sina villkor och utifrån individuella förutsättningar. Haninge
kulturhus är och ska vara en öppen mötesplats som håller kultur- och
demokratifrågor levande.
För att åstadkomma detta behöver kulturhuset och biblioteket samarbeta
och samverka i ännu högre grad internt och externt. Kulturhuset och
biblioteket behöver också föra ett kontinuerligt samtal med invånare,
civilsamhälle och kulturliv för att kunna erbjuda en miljö och verksamhet
som är attraktiv och relevant för många.

3.4 Miljö
Utbyggnaden ska byggas i enlighet med kommunens klimat- och
miljöpolitiska program. Stor vikt ska läggas vid tåliga ytor av hållbara
material som åldras med patina. Lokalerna ska ha goda ljusinsläpp för att
minska behovet av elektrisk belysning.

3.5 Trygghet och säkerhet
Kulturhuset ska vara en trygg och säker plats. De publika lokalerna ska
vara lätta att överblicka och orientera sig i utifrån tillgänglighets-,
trygghets- och säkerhetsperspektiv. Inomhus- och utomhusmiljöerna ska
vara väl belysta. Ytor för avskildhet ska finnas men vara synliga för
vuxna och i nära anslutning till andra funktioner.

3.6 Tillgänglighet
I FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning är principen om universell utformning central för
allt nytt som skapas i utvecklingen av ett hållbart och inkluderande
samhälle. Universell utformning handlar om att göra rätt från början och
gäller bland annat lokaler och verksamhet. Genom att från början
tillgodose ett brett spektrum av behov och förutsättningar undviker man
att skapa otillgänglighet och behov av anpassningar i efterhand.
De värden som styr verksamheten i kulturhuset handlar till stor del om
tillgänglighet och möjlighet för alla invånare att delta. Därför kommer
kulturhuset ha två fiktiva personer som vägledning i utformningen: Ylva
– en tioårig flicka och Gösta – en rullstolsburen 80-årig man med lätt
nedsatt hörsel och syn. Kulturhuset ska utformas så att de båda kan ta sig
fram, läsa och förstå skyltar, hitta bemannade diskar, besöka program
och alla verksamhetsytor, låna böcker samt hitta till toaletten på egen
hand.
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4 Profil och inriktning
Det främsta uppdraget för Haninge kulturhus och bibliotek är att främja
kultur- och demokratifrågor och ett livslångt lärande. Alla invånare
oavsett förutsättningar och villkor ska kunna ta del av utbudet och vara
delaktiga i att skapa kultur. Kulturhuset ska vara en plats för lärande,
kunskapsspridning och utbyte människor emellan.
Det är grundläggande för en kommun att ha en mötesplats där
människor kan träffas för att samtala, debattera och uppleva det som
händer i samhället, där kulturella uttryck har en given plats och speglar
och kommenterar samhället. Kulturhuset stödjer därigenom arbetet att
skapa staden och stärka platsens och invånarnas identitet.
En utgångspunkt i utvecklingen av kulturhuset är att nå fler besökare
genom ett attraktivt utbud. Kulturhuset ska vara en plats där det sjuder
och lever, där besökarna alltid känner sig välkomna och bekväma och
gärna återkommer. Innehållet i verksamheterna ska utgå från invånarnas
och besökarnas behov och intressen samt från aktuella samhällsfrågor.
Här ska alla få möjlighet att upptäcka nytt och växa som människor.
I det framtida huset ska det finnas väl utformade strukturer för
samarbeten, dialoger och arbetssätt som underlättar prioriteringar utifrån
målbilden. Vi ska samverka och samarbeta internt i huset och med
externa aktörer samt samnyttja våra lokaler effektivare.

4.1 Verksamheter och utbud
Kulturhusets och bibliotekets verksamheter tillgodoser i stort sett de
behov som invånare och besökare har idag. Genom kunskapsunderlaget
kan vi dock få en bild av vad de efterfrågar mer av och vilka trender som
finns i omvärlden.
Här följer en beskrivning av hur verksamheter och utbud kan förändras
för att än mer tillfredsställa olika gruppers behov.
I det nya kulturhuset ska det finnas en välkomnande bemannad foajé
som väcker lust och nyfikenhet, med en atmosfär som signalerar att detta
är en bra plats för besökaren. Här ska människor i alla åldrar kunna
slinka in och bara vara i en kreativ och stimulerande miljö, och det ska
vara lätt att hitta till alla verksamheter.
En ny trivsam restaurang- och kafémiljö ska skapas med ett attraktivt
utbud, sköna sittgrupper och gärna med uteservering och utblick.
Serveringen ska vara öppen när det är verksamhet i huset och gärna
längre.
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Haninge stads bibliotek ska ha en hög servicegrad och välkomnande
bemötande. Biblioteket ska ha fokus på demokrati, lärande samt barn
och unga. Det ska skapas mer utrymme för program, undervisning, egen
läsning och studier. Kulturhusets uppdrag att främja kultur- och
demokratifrågor och ett livslångt lärande ska avspeglas i ett rikt utbud av
föreläsningar, samtal och debatter kring ämnen som är aktuella i
samhället och intressanta för invånare och besökare. Här finns utmärkta
tillfällen att samverka med föreningar, studieförbunden och andra
organisationer med liknande uppdrag.
Kulturhusets utbud av scenkonst, konstutställningar, föreläsningar och
debatter ska planeras och genomföras i dialog med invånarna och andra
samarbetspartners för att vara relevanta och lättillgängliga. Merparten av
programmeringen ska ske genom samverkan. Utbudet ska vara brett och
varierat och ta hänsyn till att många invånare och besökare inte alltid är
kulturvana. Kulturhuset ska också ha ett utbud som sticker ut, utmanar
och ifrågasätter. Ett tillvägagångssätt är att blanda ett samtida konsttänk
med de klassiska konstuttrycken för att engagera fler och bredare
grupper som på sikt vågar sig på nya områden.
Scenkonstutbudets framtida profil ska vara musik i olika former, dans,
teater samt debatt och föreläsningar. Om kulturhuset kan erbjuda en mix
av ett mångfacetterat utbud med en mer kommersiell scen finns goda
möjligheter att utveckla en vital arena för hela Södertörn. Utbudet idag
attraherar en bred kulturpublik från södra regionen, och både utbudet
och publiken kan öka i takt med att Haninge växer. En mer kommersiell
scen skulle innebära ett högkvalitativt och varierat utbud för
Haningeborna och medföra nya samarbeten och intäktsformer.
Haninges långa scenkonsttradition för förskole- och skolbarn ska
fortsätta och stimuleras ytterligare. En scen för unga där de själva kan stå
på scen bör integreras i programmeringen. Ett utökat scenkonstprogram
kommer att bidra till att huset lever såväl dag- som kvällstid.
Konsthallen ska bygga vidare på sitt goda rykte och ytterligare stärka sin
position i regionen genom att vara en angelägen mötesplats för konstoch samhällsfrågor. Den konstpedagogiska verksamheten ska lotsa och
stödja besökarna att ta del av utställningarna samt väcka intresse för
konsten och det egna skapandet.
I kulturhuset och biblioteket ska det finnas olika typer av rum för möten,
program och aktiviteter. Allt från ytor för spontana möten, lek och
umgänge till lugna platser för läsning, studier och avkoppling. Här ska
det också finnas fler rum särskilt anpassade för biblioteket, exempelvis
för IT-handledning och lärande, samt för skapande verksamheter.
Genom ett digitalt bokningssystem ska lediga rum lätt kunna överblickas
och bokningar underlättas.
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Samverkan med andra – med kulturaktörer, föreningar, organisationer
lokalt och regionalt – ska vara kulturhusets signum. Genom regelbundna
dialoger med civilsamhället säkerställer vi att kulturhusets utbud är
relevant och angeläget för olika målgrupper. Våra lokaler ska användas
och utnyttjas effektivt genom samverkan med andra arrangerande
aktörer.
Vi ska också vårda våra relationer och ta hand om den spetskompetens
vi har hos personalen i kulturhuset.
Vidare ska kulturhuset vara rätt dimensionerat och utformat för de
resurser vi har att driva och fylla det med ett angeläget utbud för
Haningeborna.

4.2 Målgrupper
Kulturhusets och bibliotekets målgrupper är alla Haningebor, men huset
är också en kulturell mötesplats för hela Södertörn. Prioriterade
målgrupper är barn och unga, personer med behov av särskilt stöd,
exempelvis personer med funktionsnedsättning, samt nationella
minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska.
Verksamheterna ska främja en miljö där alla finns representerade i
utbudet och känner sig trygga, välkomna och inkluderade.

4.3 Bibliotek
Bibliotekets verksamhet är lagstyrd. I bibliotekslagen står bland annat att
folkbiblioteket ska vara tillgängligt för alla och anpassat till användarnas
behov. Det ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, men det
ska också öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
Folkbiblioteket ska dessutom lägga särskild vikt vid barn och ungdomar
för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.
Publik verksamhet
Den löpande biblioteksverksamhet som idag äger rum i den publika
delen av biblioteket skulle grovt kunna delas in i basverksamhet –
verksamhet som äger rum i och med att biblioteket är öppet och
bemannat, samt arrangemang – verksamhet som kräver extra planering,
bemanning eller förberedelser för att kunna genomföras.
Basverksamhet
•
•
•
•
•

inlåning/utlåning av medier
uppsättning av medier
lån av datorer
utskrift och kopiering
självstudier på platser avsedda för detta
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•
•

egen läsning på platser avsedda för detta
litteraturförmedling på individuell nivå.

Arrangemang
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skyltning – exempelvis för nya medier eller aktuella teman
föreläsningar och författarsamtal
IT-handledning
bokcirklar för grupper i alla åldrar
språkcafé för nyanlända
läxhjälp
juristhjälp
rim- och ramsstunder med baby/föräldragrupper
sagostunder för småbarnsgrupper
filmvisning för barn respektive vuxna
biblioteksaktiviteter för personer med särskilda behov
biblioteksvisningar för studerande i olika åldrar
biblioteksintroduktion för lågstadiet
bokprat för skolklasser
lovaktiviteter.

Studieplatser
Biblioteket är en lämplig och praktisk plats för studerande som behöver
wifi, utskriftsmöjligheter, medier och en lugn miljö för koncentrerade
studier. I Haninge efterfrågas fler studieplatser. Biblioteket vill förutom
läsplatser i bibliotekshallen också erbjuda en tyst läsesal, ett mindre
grupprum och ett par rum med plats för två personer.
Datorplatser
På biblioteket ska det också fortsättningsvis finnas ett antal bokningsbara
drop-in-datorer samt dator för släktforskning. Samtliga bör finnas inne i
bibliotekshallen.
Utbildning och kursverksamhet
Biblioteket förutspår ett ökat ansvar för att höja allmänhetens digitala
kompetens genom IT-handledning och IT-undervisning. Till detta
behövs ett rum som är utformat för att kunna bedriva
gruppundervisning med högt teknikinnehåll.
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Barnavdelningen
Bibliotekets barnverksamhet behöver en lokal utanför själva
bibliotekshallen som är bättre anpassad för storleken på de grupper som
deltar i programverksamheten. Den bör också vara utrustad så att det är
möjligt att visa film, spela upp ljud och hålla föredrag.
Golvytan som frigörs om sagohuset inne i biblioteket flyttas ut bör
användas till fler mysiga sittplatser för barn och föräldrar eller barn som
vill läsa själva.

4.4 Scenkonst, program och möteslokaler
Kulturhusets två scener; foajéscenen och kulturrummen, är väl nyttjade
och fyller flera funktioner. Att arrangera kulturutbud som scenkonst,
föreläsningar och debatter är prioriterat utifrån kulturhusets uppdrag.
Vid sidan av detta hyrs lokalerna ut till externa och interna möten. I
fortsättningen ska kulturen stå i centrum och slå an tonen för den
mötesverksamhet vi erbjuder. Att erbjuda möteslokaler i ett kulturhus
som andas kreativitet och lärande är attraktivt i sig.
Rum för scenkonst och program
Kulturrummen ska först och främst vara utformade för scenkonstens
behov. Lokalen ska ha en kapacitet på publik om 300–400 personer för
att kunna genomföra kulturskolekonserter, större
scenkonstföreställningar och program med välkända artister.
Utbudet ska bestå av konserter och föreställningar parallellt med kurser
och residens inom dans och teater. I Stockholmsregionen efterfrågar
kulturskapare lokaler för att såväl repetera som förbereda produktioner.
Detta kan ske genom residens under begränsade tidsperioder med krav
på motprestation i form av scenprogram och medskapande tillsammans
med kulturhuset, med och för kommunens invånare. Att låta
communitydansgrupper10 eller andra scenkonstnärer verka i kulturhuset
är en form av kunskapsöverföring och ett sätt att utveckla det lokala
kulturlivet. Lokalerna ska vara anpassade för all slags scenkonst med
nödvändig utrustning fast installerad. Detta medför minskade ställtider
vilket möjliggör fler bokningsbara timmar och en ökad beläggning. Det
frigör också tid för vaktmästare och tekniker och gör det mer lättarbetat.
Scenkonstlokalens exakta utformning, yta och inredning behöver utredas
specifikt, vilket inte ryms inom ramen för det här förslaget.
Förvaltningen har påbörjat arbetet att utreda en utformning och tar stöd

Communitydans är en metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig
med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Danskonstnären utgår från en plats och
invånarna som lever där, och lyfter fram invånarnas berättelser.
10
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av de rekommendationer som Riksteatern har tagit fram för
scenkonstlokaler. Arbetet kommer att slutföras senare i höst, parallellt
med en utredning angående scener och plats för event inom ramen för
den regionala stadskärna och Torvallaprojektet.
Externa och interna möten
Det ska finnas representativa lokaler i kulturhuset som är alternativa och
kreativa och ämnade för olika slags möten, workshoppar, hearings,
diskussioner med mera. Lokalerna ska hyras ut först efter att
kulturprogrammen är planerade. Kulturrummen kan fortsättningsvis
användas till möten med över 50 deltagare, men ska först och främst
anpassas för scenkonst.
Det behövs mötesrum i olika storlekar för möten med olika antal
deltagare. Ett mer ett attraktivt mötesrum med utsikt i anslutning till
kaféet vore önskvärt, exempelvis för nämndsammanträden med cirka 40
sittplatser.

4.5 Konstverksamhet
Konsthallens mål är att vara inkluderande och skapa samtal kring aktuella
ämnen med skiftande teman. Målet är också att främja än fler möjligheter
såväl för förstagångsbesökaren som ofta är ett barn som för
vuxenpubliken och en kulturintresserad allmänhet. Konstverkstadens
verksamhet med skapande aktiviteter är högt efterfrågad av såväl barn
och unga som vuxna och seniorer.
Konstutställningarna ska skapa uppmärksamhet lokalt, regionalt och
nationellt och stärka kulturhusets identitet som mötesplats för reflektion,
samtal och kultur.
Mellan bibliotek, scenkonst och konst ska fler gränsöverskridande
kulturhändelser och program skapas. Både konsthall och verkstad bör
utgöra en plattform för sådana aktiviteter.
Konsthall och konstväggen 20 kvadratmeter konst
Konsthallen ska annonseras tydligt mot besökarna, vara lätt att hitta och
kännas som ett rum besökarna gärna vill gå in i. Konsthallen kan med
fördel både annonseras ut mot torget/gatan och mot angränsande rum.
På så sätt kan det vara ett skyltfönster för vad som händer i huset, skapa
nyfikenhet och attrahera besökare.
Konsthallen ska vara placerat så att det är möjligt att övervaka av
personalen. Dels av säkerhetsskäl – för att den utställda konsten inte
skadas, dels av pedagogiska skäl – för att besökare som vill veta mer om
konstutställningen ska kunna ställa frågor.
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Ytor som 20 kvadratmeter konst måste finnas för att olika individer och
grupper ska kunna visa sitt skapande. Ytterligare en yta som kan
komplettera den befintliga är önskvärd. Den nya ytan ska ha en mer
gedigen inramning och ge ett mer professionellt, gallerilikt intryck än den
befintliga.
Konstverkstad och projektrum
Konstverkstadens yta behöver utökas eller kompletteras. Exempelvis kan
ett projektrum komplettera nuvarande konsthall och verkstad. Rummet
ska vara flexibelt och ha sin utgångspunkt i konstverksamheten. Här ska
man kunna fördjupa mötet med samtidskonsten och samtidigt ge plats
för samtal och experiment. Rummet kan innehålla utställningar och även
användas till verksamhet som annars bedrivs i konstverkstaden.
Projektrummet kan visa professionella utövares processer och skisser
samt arbeten som skapats i verkstaden. Rummet ska vara tillgängligt för
barn, unga och föreningsliv.

4.6 Kafé och foajé
Kaféet ska vara kulturhusets hjärta och en plats som besökare väljer för
sitt attraktiva läge och genomtänkta utbud. Det ska vara öppet när det är
verksamhet i huset, såväl vid ordinarie verksamhet som vid
kvällsevenemang och samnyttjande. Det ska också kunna vara öppet
även när huset är stängt, om en entreprenör ser möjlighet att driva en
kafé- och restaurangrörelse som är separerad från huset.
För att kulturhuset ska bli ett attraktivt mål i sig behöver kaféet utökas
till en restaurang med entré direkt från Poseidons torg. Förslagsvis delas
det i en enklare kafé- och bistrodel och en mer exklusiv restaurangdel.
Till detta behövs mer yta för exponering av varor och ett riktigt
beredningskök med tillhörande kallskänk. Minst dubbelt så stor plats
som idag uppskattas för att rymma ett riktigt kök.
Det ska också finnas plats för att äta egen matsäck i anslutning till kafét
eller i dess närhet.
I foajén efterfrågas ökad bemanning, en reception och närvaro av
personal. Det ska bli betydligt enklare att hitta till verksamheterna och
förstå var olika funktioner är placerade i huset. Detta kan ske genom en
tydligare gestaltning, skyltning och/eller en bemannad reception.
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5 Behovs- och kravanalys
Generella krav:
•
•
•
•
•

Ändamålsenliga IT-lösningar ska finnas i kulturhusets alla rum.
För vissa av verksamheterna, till exempel bibliotek, konsthall,
kulturrum och möteslokaler, krävs specifika lösningar.
Barnvagnsparkering ska finnas centralt i huset.
Plats för rullstolar och rullatorer ska finnas i samband med
program.
Hörselslinga ska finnas i scenkonstlokalen och i de större
mötesrummen.
Fasta scener ska ha en ramp för rullstolar och andra hjälpmedel.

5.1 Bibliotek
Biblioteket önskar en översyn av hela biblioteksrummet för att
undersöka hur ytorna i högre utsträckning kan användas för både medier
och aktiviteter samt ge plats åt besökare och arrangemang i vidare
bemärkelse. Dessutom är det viktigt att öka ytor för exponering och
skyltning av medier.
Studieplatser
Det behövs ökade möjligheter till studier i biblioteket genom ytterligare
studieplatser, grupprum och en läsesal, gärna i anslutning till kafé och där
mat är tillåten.
Krav på studieplatser:
•
•
•
•
•

1 grupprum för 4–5 personer.
2–3 grupprum för 2 personer.
Tyst läsesal med plats för cirka 30 personer.
150 studieplatser totalt inne i biblioteket. Idag finns 114 platser.
20 studieplatser utanför bibliotekshallen i anslutning till kaféet.

Datorplatser
Det behövs plats för cirka 10 drop-in-datorer inne i biblioteket.
Utbildning och kursverksamhet
För att utökad IT-handledning ska kunna utföras både i grupp och
individuellt behövs en välutrustad lokal som kan fungera som digital
verkstad. Här ska det finnas möjlighet för många att koppla upp sig och
utrymme att använda modern teknik. Lokalen kan användas för interna
möten när den inte används för utbildningsverksamhet.
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Krav på utbildningsytor:
•
•

Yta för digital utbildning/verkstad med plats för 15 personer.
Yta för låsbara skåp där VR-utrustning och liknande kan förvaras
säkert.

In- och utlån samt informationsdiskar
Det behövs yta för informationsdiskar/informationspunkter där
bibliotekets besökare kan vägledas. Rum för återlämningsmaskin
behöver ligga i nära anslutning till någon av diskarna.
Återlämningsmaskinen behöver vara åtkomlig för kulturhusets besökare
även då biblioteket är stängt, precis som idag.
Plats för barn
Nya och förändrade ytor krävs för att biblioteket optimalt ska kunna
bedriva verksamhet för barn i olika åldrar och med olika behov.
Krav på barnavdelning:
•

•
•
•
•
•

Ett rum för barnprogram i anslutning till biblioteket, nära
barnavdelningen. Rummet ska ha plats för upp till 40 personer
som sitter i fast gradäng i rummets ena ände och golvyta framför
med plats för 25 vuxna som sitter med bebisar i ring på golvet.
Rummet ska vara utrustat med projektor för filmvisning eller
föreläsningar.
Fler sittplatser som lämpar sig för barn och vuxna att läsa
tillsammans.
Många ytor för exponering av böcker, information och mindre
utställningar, exempelvis alster från workshoppar och tävlingar.
Närmagasinet ska vara i anslutning till barnavdelningen.
En avgränsad yta för de minsta barnen med sittplatser, möbler
och föremål på låg nivå. Här ska det finnas plats för cirka 10
småbarn med vuxna.
Gott om plats där barn 10–13 år kan sitta och läsa enskilt eller
tillsammans.

Plats för unga
Biblioteket behöver skapa utrymme för ungdomar, dels för läsande
ungdomar som gärna klarar sig själva i biblioteket men efterfrågar lästips,
dels för ungdomar som ännu inte hittat vägen till boken och som
behöver uppmuntras via andra typer av aktiviteter.
Det behövs även plats för unga människors kreativa skapande, gärna i
anslutning till någon annan del av kulturhuset.
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Programverksamhet i biblioteket
Fler aktiviteter och program ska kunna ske i biblioteket utanför dess
ordinarie öppettider. Det ska också finnas en mindre scen. Biblioteket
ska nås enkelt från övriga ytor i kulturhuset vid arrangemang.
Öppet magasin
Idag har biblioteket ett magasin som är öppet för besökarna. Rummet
mäter cirka 4x13 meter och rymmer kompaktarkiv för böcker samt
bokvagnar för sortering och flytt av böcker. Magasinet ligger för
närvarande under studieavdelningen. Det är önskvärt att magasinet får
behålla sin storlek och att besökarna även i fortsättningen kan nå det från
bibliotekshallen.
Exponeringsytor
Biblioteket behöver fler ytor för exponering av medier och för
utställningar. Det kan vara både väggpartier och golvyta.

5.2 Konstverksamhet
Konsthall, konstvägg, konstverkstad och projektrum
Konsthallens storlek är bra men behöver en bättre placering så att den
kan övervakas effektivt utan bemanning under öppettiderna. Konsthallen
måste också bli tillgängligare för besökarna genom att synliggöras och bli
mer inbjudande. Konstverkstaden behöver kunna ta emot fler besökare,
exempelvis genom ett projektrum för flexibel användning som kan
komplettera såväl konstverksamheten som den övriga kultur- och
biblioteksverksamheten.
Krav på konstverksamhet:
•
•
•
•

Ny placering eller förändrad entré som underlättar bevakning
och minskar den mentala barriären att gå in i konsthallen.
Konstytan 20 kvadratmeter konst ska behållas och kompletteras
med en mer professionellt inramad konstyta om 20 kvadratmeter.
Konstverkstad på minst 30 kvadratmeter för 32 personer. Denna
ska vara utrustad som idag, fungera för personer med
funktionsnedsättning och vara ommöblerbar.
Projektrum på cirka 30 kvadratmeter för 20 personer.

Konstarkiv och förråd
Mer ändamålsenlig yta för förvaring av kommunens inköpta konst
behövs.
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Krav på konstarkiv och förråd:
•
•
•
•
•

Konstarkiv om cirka 20 kvadratmeter som är rätt tempererat och
har hög säkerhetsnivå.
Inredning med rullande nätramar för att hänga målningar samt
hyllor för föremål.
Yta för hantering av konstverk om 8 kvadratmeter.
Förråd för att förvara rekvisita och verktyg som rör tillfälliga
offentliga projekt om cirka 10 kvadratmeter.
Förråd tillhörande konsthallen, konstverkstaden och projektrum
med inredning som hyllor och lådor längs väggarna om 25
kvadratmeter.
Yta för enklare snickeri om cirka 10 kvadratmeter.

5.3 Scenkonst och program
Haninge kulturhus behöver scenkonstrum för alla typer av
föreställningar och offentliga program för att motsvara efterfrågan hos
invånarna och för att utvecklas till en mer etablerad scen på Södertörn.
Antalet publikplatser föreslås öka. Utrustning och förutsättningar för
lokalen ska följa Riksteaterns riktlinjer i så hög grad som möjligt.11
Krav på scenkonstlokaler:
•
•
•

300–400 publikplatser.
Plats för rullstolar och rullatorer.
Tre loger med dusch och wc, placerade enligt Riksteaterns
rekommendationer.

En särskild utredning kring scenkontrummen kommer att beställas våren
2020 som beslutsunderlag för utformning och publikplatser i samband
med framtagande av lokalprogram.

5.4 Möteslokaler
Det finns behov av fler möteslokaler, både för intern och extern
verksamhet. Idag råder det brist på mötesrum vilket skapar ineffektivitet
i utnyttjandet av befintliga lokaler, bland annat genom att stora rum
bokas för möten med få personer vilket leder till att lokalerna inte kan
utnyttjas till andra aktiviteter.

Kompendium: Riksteaterns handledning vid projektering av lokaler för scenkonst,
november 2019.
11
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Krav på möteslokaler – i samtliga behövs projektorer:
•

•

Möteslokaler för externa behov.
o 1 rum för upp till 40 personer som ska kunna användas
internt och externt, exempelvis till nämndmöten.
o 1 mötesrum för cirka 30 personer.
o 1 mötesrum för cirka 10 personer.
o 1 black box-rum med plats för cirka 40 personer i
gradäng och en skolklass i cirkel på golvet. Detta rum
med barnfokus ska ersätta det nuvarande sagohuset i
biblioteket.
o 1 digital verkstad.
o 1 scenkonstrum som kan anpassas till möten, dans och
workshops för större grupper upp till 100-200 deltagare.
Mötesrum för interna behov.
o 1 mötesrum för 4–6 personer.
o 1 mötesrum för 8–10 personer.

5.5 Kafé och foajé
Det behövs ett tydligt grepp om kafé och foajé. Dels för att göra ytan
mer trivsam och inbjudande, dels för att göra det enklare för besökare att
hitta och dels för att få rum med betydligt större kafé/restaurang med
beredningsmöjligheter där man kan laga mat på plats.
Ytan behöver aktiveras mer än idag, exempelvis genom en reception eller
mötespunkt. Döda ytor behöver hanteras och toaletterna ska placeras så
att de blir tryggare och mer bevakade.
Vidare är foajéscenen felplacerad på grund av hur den ligger i förhållande
till det relativt stora ljusinsläppet i foajén. En rockad av verksamheter i
och i anslutning till foajén skulle ge bättre förutsättningar att fylla
behoven.
Huset behöver även kopplas ihop med Poseidons torg, framför allt ut på
terrassen. Genom att koppla utsida till insida kan vi skapa nyfikenhet hos
förbipasserande kring vad som händer i huset.
Krav på förändringar för kafé:
•
•
•
•

Kaféet/restaurangen ska ha en egen entré och tillgång till
uteservering.
Kaféet/restaurangen ska få kök med möjlighet att laga mat.
Kaféet/restaurangen ska ha plats för cirka 50–60 personer
inomhus och ytterligare 30 personer vid uteservering.
Om kafé och restaurang delas i två med en restaurangservering i
någon del av huset bör antalet platser utökas med ytterligare
kanske 30 sittplatser.
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•

Det ska gå att skärma av mellan kafé/restaurang och resten av
kulturhuset för att möjliggöra öppethållande även när övriga
verksamheter är stängda.

Krav på förändringar för foajé:
•
•
•
•
•
•

Foajén ska skapa ett tydligare första möte med besökarna för att
underlätta orientering i huset.
Flöden som leder besökaren vidare till de olika verksamheterna
ska ses över.
Döda ytor och toaletternas placering ska ses över.
Foajéscenen ska flyttas mot kaféets nuvarande läge för att
undvika att publiken får motljus.
Foajén ska får bättre förutsättningar för jämnare temperatur –
idag är det för varmt på sommaren och kallt på vintern.
Här ska också finnas en tydligare plats för i första hand små barn
att äta medhavd matsäck med plats för en barngrupp på cirka 25
personer samt mikrovågsugn och diskho.

5.6 Lastintag, sop- och källsortering samt bokbuss
Det råder brist på alla olika typer av förrådsutrymmen, vilket leder till
ineffektivt utnyttjande av befintliga lokaler och verksamheternas resurser.
Exempelvis behöver bland annat returkärl flyttas i garaget i samband
med i- och urlastning på grund av platsbrist i garaget, vilket leder till att
lastbryggan inte utnyttjas som avsett.
Brist på förråd leder även till att stöldbegärlig teknik, exempelvis VRutrustning, placeras i utrymmen utan tillräcklig säkerhet eller där
besökare ska vistas. Saxlift står ofta publikt parkerad på grund av att
utrymme saknas.
Kulturhusets verksamheter har även förråd på andra platser, bland annat
i containers i Jordbro, vilket inte är långsiktigt hållbart. Det finns därför
ett behov av en större översyn av hur inventarier kan och bör placeras
samt hur vi kan samutnyttja material för olika verksamheter bättre.
Krav på garage- och förrådsutrymmen:
•
•

Större garage med plats för i- och urlastning av bokbussen,
returkärl för emballage och parkering av saxlift.
Bokbussen behöver
o möjlighet att köra in i garaget/lastintaget för effektiv ioch urlastning. Detta kräver att öppningen till garaget är
minst 4 meter bred och 3,5 meter hög.
o garage i eller i anslutning till kulturhuset för parkering av
bokbussen. Avsaknaden av garage skapar framför allt
problem vintertid vilket innebär att bussen inte utnyttjas i
önskvärd utsträckning.
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•
•

•
•

•

Cykelparkering inomhus för personal, alternativt en cykelbur för
säker cykelparkering utomhus.
Separat soprum i förhållande till garaget/lastintaget. Det
möjliggör sophämtning tidigare på morgonen då det är mindre
trafik, vilket gör sophämtningen säkrare. Detta är ett önskemål
från SRV.
Möbel- och inventarieförråd för verksamheterna motsvarande
cirka 15 kvadratmeter. Detta kan vara uppdelat på flera förråd.
Utökade förråd för konstverkstaden samt förråd och
beredningsrum med enklare snickarverkstad inför
konstutställningar. Förråd behövs även för skapandet av den
offentliga konsten.
Förråden ska kopplas till respektive verksamhet och vad som
förvaras var ska ses över.

5.7 IT och teknik
Sedan kulturhuset byggdes har användandet av olika digitala enheter
blivit betydligt vanligare, vilket bland annat innebär att det finns ett stort
behov av möjligheter att ladda dessa enheter. Det finns också ett behov
av tekniska lösningar för att bland annat kunna boka studierum.
Krav på IT och teknik:
•
•
•

Se tidigare behov av digital verkstad och bokningssystem för
studieplatser.
Laddplatser för olika typer av enheter. Detta kan också vara
inbyggt i inredningen.
Solceller på taket och tillgänglig digital information om husets
energianvändning.

5.8 Principer för samnyttjande och flöden
Det ställs höga krav på samutnyttjande av lokalerna. Därför är det viktigt
att de är användbara för olika aktiviteter. Vissa lokaler ska kunna
användas under varierande tider på dygnet, så larmzoner måste finnas.
Lokaler och funktioner som entré, foajé, toaletter med mera ska kopplas
till varandra och samnyttjas i största möjliga mån. Döda ytor och
korridorer ska undvikas. Verksamheter som behöver samnyttjas ska ligga
invid varandra. Verkstad för skapande ska exempelvis vara nära både
konsthall och bibliotek.
Det ska vara lätt att orientera sig och hitta i huset. Lokaler, funktioner
och verksamheter ska annonseras och vara synliga för besökarna. Flöden
för hur besökare leds vidare in i huset och tar sig vidare ska vara väl
genomtänkta.
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Att öka bemanningen överlag i de nu uppenbart obemannade ytorna är
mycket angeläget. En bemannad reception där besökare kan få
information om vad som händer i huset och hjälp att hitta är det mest
lämpliga.

5.9 Arbetsplatser för administrativt arbete och
personalutrymmen
Sedan kulturhuset byggdes har antalet medarbetare som arbetar i huset
utökats, vilket innebär att det finns ett behov av fler arbetsplatser. Vi
behöver ta höjd för arbetsplatser som kan nyttjas av permanent personal
och mer tillfälligt genom kontrakt eller projekt. En kombination av
arbetsplatser i landskap, enskilda kontor och övriga personalutrymmen
behövs.
Krav på arbetsplatser och personalutrymmen:
•

•
•
•
•
•
•
•

Kontorsutrymmen för 40 medarbetare/arbetsplatser varav flera
indelade i mindre öppna landskap om max cirka 4 personer per
yta, samt enskilda celler/arbetsrum för cirka 12–15 personer.
Stora öppna kontorslandskap ska undvikas.
Bibliotekets katalogavdelning behöver sitta i markplan och har
behov av större arbetsytor än övriga arbetsgrupper då de
hanterar stora volymer av medier.
Avdelningen för uppsökande verksamhet behöver sitta i
markplan då de behöver vara nära i- och urlastning av fordon.
1 ljudisolerat telefonrum.
Ett personalkök om cirka 40 kvadratmeter med genomtänkt
planlösning.
1 vilorum.
5 personaltoaletter.
1 omklädningsrum med dusch.
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6 Bilagor
Kunskapsunderlag för utbyggnad Haninge kulturhus 2 april 2020.
Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015–2025.
Biblioteksplan för Haninge kommun 2017–2021.
Kulturmiljöprogram 2020–2030.
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