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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.
Detta dokument är kunskapsunderlaget till utredningen. Det består av en nulägesbeskrivning,
synpunkter från invånare, kulturliv och medarbetare samt en redovisning av intryck från
studieresor som gjorts inom ramen för utvecklingsprojektet.
För att fånga in synpunkter och önskemål kring kulturhusets verksamheter har vi genomfört
telefonintervjuer och en webbenkät med medborgare, samt drop-in-möten där medborgare
träffat kulturhusets och bibliotekets chefer och medarbetare. Vi har också genomfört dialoger
med kulturlivet samt med barn, unga och personer med särskilda behov. Dessutom har vi
genomfört en medarbetarenkät och medarbetarworkshop.
Sammanfattningsvis kan vi se att de allra flesta som besöker kulturhuset är nöjda. De mest
uppskattade och besökta delarna är biblioteket samt konsert- och musikutbudet. Vi kan också se
att kulturhuset genomgående har behov av utökade och mer ändamålsenliga lokaler. Dessutom
behöver kulturhusets utbud utvecklas och kommuniceras tydligare.
Många efterfrågar ett mer varierat utbud och nämner framförallt konsert- och musikprogram
samt föreläsningar och samtal.
Medborgarundersökningarna visar att kulturhuset i hög grad attraherar äldre besökare.
Verksamheten för barn och särskilt ungdomar måste utökas för att skapa tillväxt.
Biblioteket är generellt välbesökt, men behöver mer utrymme för aktiviteter, framförallt för barn
och unga. Här finns även behov av fler studieplatser, mysiga läsplatser för barn och utrymme för
ungdomar.
Det finns en stor efterfrågan på olika skapande verksamheter men även ytor där såväl proffs som
amatörer kan visa upp sin konst. Teaterns lokaler behöver utvecklas och scenkonstrummet
behöver tillgängliggöras och utökas.
Många önskar också ett bättre kafé- och restaurangutbud med mer generösa öppettider.
Dessutom finns det behov av att tydliggöra de olika verksamheterna i foajén och hur man hittar
till dem. Flera av de tillfrågade grupperna efterfrågar fler samarbeten med olika aktörer inom
kommunen.
De behov som medarbetarna lyfter fram stämmer överens med Haningebornas. Därutöver
uttrycker de också behovet av en gemensam framtidsbild och ledning för huset som bygger på
samverkan mellan verksamheterna.

Inom ramen för utvecklingsprojektet har styrgruppen gjort ett antal studiebesök på olika
kulturhus och bibliotek. De verksamheter som gjort störst intryck är de som har en gemensam
idé och uttalade mål för verksamheten. Andra framgångsfaktorer är kontinuerlig
verksamhetsutveckling, god kännedom om besökarna och god samverkan med övriga aktörer i
samhället.

