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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.

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.

