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Dnr IFN 2019/5

§ 67

Val av justerare

Nämndens beslut

1. Michael Fridebäck (M) utses att justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr IFN 2019/6

§ 68

Godkännande av dagordning

Nämndens beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr IFN 2019/27

§ 69

Presentation av nya medborgarförslag

Sammanfattning

När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige
till beslutande nämnd erbjuds förslagsställaren möjlighet att
presentera sitt förslag för nämnden inför vidare beredning av
ärendet.
Nedan listade medborgarförslag har överlämnats till idrotts- och
fritidsnämnden.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag: Bollplan, lekplats och utegym för äldre vid
Hakvägen/Jägarvägen i Gudö (dnr IFN 2019/127)

-

Medborgarförslag: Gemensam idrottsplats
fotbollsplan/basketplan i Kolartorp (dnr IFN 2019/128)

Förslag till beslut

1. Medborgarförslagen tas till beredning.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslagen tas till beredning.
Överläggningar i nämnden

Förslagsställare till ärende med diarienummer IFN 2019/127
presenterar sitt förslag för nämnden.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslagen tas till beredning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Lotta Gusterman
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

9 (30)
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Dnr IFN 2019/34

§ 70

Medborgarförslag: Bygg en MTB-bana i
skogen vid Rudan

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat 2018-06-15 föreslås kommunen
bygga en MTB-bana i Rudan. Medborgaren menar att skogen i
Rudan är en perfekt plats att bygga den i och att den kommer att
dra människor i alla åldrar. Medborgaren hänvisar till den MTBbana som nyligen har byggts i Hacksta, Åkersberga.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att
utveckla platser för fysisk aktivitet i kommunen samt att utbudet
ska motsvara efterfrågan i så stor utsträckning som möjligt.
Haninge kommuns intentioner är att erbjuda ett varierat utbud av
idrottsmiljöer och aktiviteter. Att det finns goda möjligheter till
självorganiserade aktiviteter är viktigt och någonting som
kommunen ska utveckla.
I Rudan finns en MTB-bana (mountainbikebana) som är 15 km
lång. Den har en relativt hög svårighetsgrad vilket gör att den kan
upplevas som svår men den användas redan idag av många.
Förvaltningen tar med sig förslaget om att utveckla den idag
befintliga MTB-banan i Rudan för att den ska kunna attrahera och
bli tillgänglig för fler målgrupper.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-06-15 – Bygg en MTB-bana i skogen
vid Rudan

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom: Jörgen Haaf

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden
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Dnr IFN 2019/35

§ 71

Medborgarförslag: Sommarkollo på Barnens
ö

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Haninge kommun 2018-0625 föreslås att kommunen ska erbjuda alla barn i Haninge
möjligheten att åka på sommarkollo till Barnens Ö eller en liknande
plats. Förslagsställaren motiverar förslaget med att det är roligt,
utvecklande och bidrar till mindre skärmanvändning.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan sommaren 2018, genom
fritidsgårdsverksamheten, avsatta medel för och arbetar med att
arrangera sommarläger för barn som gått ut årskurs 6, 7 eller 8.
Sommaren 2019 är lägerverksamheten förlagd till Ekudden på
Gålö. Sommarlägret innefattar, utöver sol och bad, olika kultur-,
idrotts- och andra fritidsaktiviteter som barnen har möjlighet att
välja emellan.
Fritidsgårdsverksamheten arrangerar sedan många år tillbaka även
dagkollo för barn som slutat årskurs 4 eller 5. Dagkollot utgår från
Rudans gård och innefattar olika aktiviteter och utflykter.
Utöver läger- och kolloverksamhet arrangerar, eller stödjer,
Haninge kommun ett femtiotal sommarlovsaktiviteter som kommer
att publiceras på www.haninge.se/sommarlov inom kort.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-06-25 - Sommarkollo på Barnens ö

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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__________
Expedieras: Akt, KS, förslagställaren
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr IFN 2019/36

§ 72

Medborgarförslag: Bygga ett
Calisthenics/Street Workout Gym i anslutning
till utegymmet vid Rudan

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat 2018-07-12 föreslås Haninge
kommun att bygga ett Calisthenics/Street Workout Gym i
anslutning till det befintliga utegymmet som idag finns på Rudans
friluftsområde.
Förslagsställaren skriver att Calisthenics/Street Workout Gym är en
växande trend och att Haninge kommun skulle vara i framkant om
ett sådant gym byggdes i kommunen. Det skulle locka fler unga till
Rudan och om det placeras i direkt anslutning till det befintliga
gymmet skulle det inte kräva så mycket yta enligt förslagsställaren.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att
utveckla platser för fysisk aktivitet och spontanidrott i kommunen
samt att utbudet ska motsvara efterfrågan i så stor utsträckning som
möjligt.
Efterfrågan på ytor för rörelse har varit stor de senaste åren vilket
har resulterat i att förvaltningen byggt olika spontanidrottsytor.
Utomhusgym finns i många av kommunens områden och de är
placerade i anslutning till motionsspår eller idrottsanläggningar för
att attrahera och stimulera våra medborgare till rörelse.
Under 2018 byggdes ett Street Workout Gym vid Svartbäckens
skola. Där finns också en padeltennisbana samt en bollplan.
Rudans friluftsområde är ett populärt område som möjliggör för
många att vara fysisk aktiva. Området kring Rudans gård är även
en utpekad särskilt värdefull kulturmiljö. Det innebär att hänsyn
ska tas till områdets karaktär och kulturhistoriska värde vid
planerade förändringar på platsen. Det nuvarande utegymmet är
byggt i trä för att en harmoni till platsens förindustriella miljö ska
finnas. Ett Calisthenics/Street Workout Gym som kännetecknas av

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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material i stål bedöms inte passa in på platsen. Därför föreslår
förvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Det är roligt att Rudan engagerar våra medborgare och att många
har ideér för att utveckla området. Att fortsätta möjliggöra motion
och träning på olika sätt ligger i linje med förvaltningens
långsiktiga tankar för Rudans friluftsområde.
Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med spontanidrottsytor.
Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på möjligheterna att
skapa aktiva mötesplatser som är trygga, välkomnande och
attraherar olika målgrupper ur ett genusperspektiv.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-07-12 – Bygga ett Calisthenics Street
Workout Gym i anslutning till utegymmet vid Rudan

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget avslås.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget avslås.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget avslås.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen, förslagsställaren
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

15 (30)

Sammanträdesdatum
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Dnr IFN 2019/37

§ 73

Medborgarförslag: Utomhusgym vid
Krokodilbadet

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat 2018-07-23 föreslås Haninge
kommun bygga ett utomhusgym/klätterställning vid Krokodilbadet
(Dalens bad).
Förslagsställaren föreslår att ett tressfit gym, en fast ställning i stål
med olika funktioner, byggs. Det skulle passa perfekt vid
Krokodilbadet eftersom gymmet kan locka människor i olika åldrar
som vill träna. Fördelen med ställningen är att den är stor och sitter
fast vilket gör att den är svår att stjäla menar förslagsställaren.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att
utveckla platser för fysisk aktivitet och spontanidrott i kommunen
samt att utbudet ska motsvara efterfrågan i så stor utsträckning som
möjligt.
Efterfrågan på ytor för rörelse har varit stor de senaste åren vilket
har resulterat i att förvaltningen byggt olika spontanidrottsytor.
Utomhusgym finns i många av kommunens områden och de är
placerade i anslutning till motionsspår eller idrottsanläggningar för
att attrahera och stimulera våra medborgare till rörelse. Ett streetworkout gym, liknande vad förslagsställaren föreslår, invigdes
2018 vid Svartbäckens skola.
Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med spontanidrottsytor
genom bland annat att kartlägga de ytor som finns och hur de
används. Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på
möjligheterna att skapa aktiva mötesplatser som är trygga,
välkomnande och attraherar olika målgrupper ur ett
genusperspektiv. Var dessa ytor kommer att placeras är ännu inte
beslutat.
Förvaltningen tar med sig förslaget om ett att anlägga ett
utomhusgym vid Krokodilbadet i det fortsatta arbetet med
spontanytor i kommunen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-07-23 – Utomhusgym vid
Krokodilbadet

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen, förslagsställaren
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2019-06-19

Dnr IFN 2019/39

§ 74

Medborgarförslag: Bygga ett utomhusgym
och en hinderbana/parkourbana i centrala
Tungelsta

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat 2018-08-27 föreslås Haninge
kommun bygga ett utomhusgym/parkourbana i centrala Tungelsta.
Förslagsställaren skriver att det råder brist på mötesplatser för
invånarna och lyfter vikten av att satsa på platser som möter och
sammanför olika målgrupper. Ett utomhusgym skulle kunna vara
en mötesplats för yngre, äldre eller människor med funktionshinder
av olika slag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen bygger ett utegym eller en
hinderbana/parkourbana centralt i Tungelsta för att den ska kunna
nyttjas av såväl medborgare, skola och idrottsföreningar. Förslaget
är presenterat för ett flertal boende i Tungelsta skriver
förslagsställaren och idéen har möts av ett positivt mottagande.
Olika idéer på platser har framkommit.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att
utveckla platser för fysisk aktivitet och spontanidrott i kommunen
samt att utbudet ska motsvara efterfrågan i så stor utsträckning som
möjligt.
Efterfrågan på ytor för rörelse har varit stor de senaste åren vilket
har resulterat i att förvaltningen byggt olika spontanidrottsytor.
Utomhusgym finns i många av kommunens områden och de är
placerade i anslutning till motionsspår eller idrottsanläggningar för
att attrahera och stimulera våra medborgare till rörelse.
Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med spontanidrottsytor
genom bland annat att kartlägga de ytor som finns och hur de
används. Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på
möjligheterna att skapa aktiva mötesplatser som är trygga,
välkomnande och attraherar olika målgrupper ur ett
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Beslutande organ
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Sammanträdesdatum

2019-06-19

genusperspektiv. Samma perspektiv som förslagsställaren också
lyfter.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med
stadsbyggnadsförvaltningen påbörjat planeringen för att bygga en
motorikbana i anslutning till Tungelsta trädgårdspark. Det är redan
idag en central plats som används av många människor vilket ses
som en vinst i arbetet att möjliggöröra rörelse för Haninges
invånare.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-08-27 – Bygg ett utomhusgym och en
parkourbana i centrala Tungelsta.

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Överläggningar i nämnden

Förslagsställaren presenterar sitt förslag för nämnden och gör
medskick till det arbete som pågår på förvaltningen.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen, förslagsställaren
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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Dnr IFN 2019/40

§ 75

Medborgarförslag: Utbyggnad och utveckling
av utegym mot Lillgårdens elljusspår

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat 2018-09-03 föreslås Haninge
kommun bygga ut och utveckla utegymmet som finns vid
Lillgårdens elljusspår i Tungelsta.
Förslagsställaren skriver att det skulle vara ett lyft för Lillgården
och locka fler om utegymmet utvecklades. Nya redskap som
armgångsställning, marklyft, rodd, knäböj och liggande övningar
föreslås byggas på platsen. Att skapa tydligare ”spåringångar”
skulle också tillgängliggöra elljusspåret mer.
Pulsträning är positiv för både den psykiska och fysiska hälsan och
på detta sätt skulle också naturen tillgängliggöras skriver
förslagsställaren.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att
utveckla platser för fysisk aktivitet och spontanidrott i kommunen
samt att utbudet ska motsvara efterfrågan i så stor utsträckning som
möjligt.
Efterfrågan på ytor för rörelse har varit stor de senaste åren vilket
har resulterat i att förvaltningen byggt olika spontanidrottsytor.
Utomhusgym finns i många av kommunens områden och de är
placerade i anslutning till motionsspår eller idrottsanläggningar för
att attrahera och stimulera våra medborgare till rörelse.
Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med spontanidrottsytor
genom bland annat att kartlägga de ytor som finns och hur de
används. Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på
möjligheterna att skapa aktiva mötesplatser som är trygga,
välkomnande och attraherar olika målgrupper ur ett
genusperspektiv.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med
stadsbyggnadsförvaltningen påbörjat planeringen för att bygga en
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motorikbana i anslutning till Tungelsta trädgårdspark. Det är redan
idag en central plats som användas av många människor vilket ses
som en vinst i arbetet att möjliggöröra rörelse för Haninges
invånare.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-09-03 – Utbyggnad och utveckling av
utegym mot Lillgårdens ellljusspår

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen, förslagsställaren
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

21 (30)

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Dnr IFN 2019/104

§ 76

Medborgarförslag: Badbrygga vid Kroksplan,
Dalarö

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inlämnat 2018-12-26 föreslås att Haninge
kommun anlägger en badbrygga vid Kroksplan på Dalarö då det
saknas kommunala badbryggor/badplatser i och runt centrala
Dalarö.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att kommunens alla
medborgare har tillgång till badplatser oavsett var i kommunen
man bor.
En privat aktör anlägger under 2019 en badbrygga för allmänheten
vid Lyngsåsa på Dalarö. Bryggan kommer därefter att överlämnas
till kommunen som då blir ansvarig för drift och skötsel. Denna
badbrygga ligger cirka 300 meter från Kroksplan.
Förvaltningen gör därför bedömningen att intentionen i
medborgarförslaget är uppfyllt.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-12-26 – Badbrygga vid Kroksplan,
Dalarö

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

22 (30)

Sammanträdesdatum

2019-06-19

För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

23 (30)

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Dnr IFN 2019/69

§ 77

Budgetuppföljning maj

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens resultat för årets fem första månader är
54,0 mnkr, vilket är 0,7 mnkr bättre än periodiserad budget. Ingen
enstaka post förklarar denna avvikelse, utan både positiva och
negativa skillnader från budgeten förekommer bland nämndens
verksamheter. Den huvudsakliga orsaken är ojämn fördelning av
kostnader över året och inga händelser som påverkar
helårsprognosen har identifierats. Helårsprognosen är därför
oförändrad på ett överskott med 0,5 mnkr.
Det ackumulerade investeringsbeloppet har stigit med 10,8 mnkr i
maj till 14,2 mnkr. Det motsvarar 25 procent av helårsbudgeten på
56,4 mnkr. Nästa prognostillfälle för investeringar är vid årets
andra tertialbokslut.
Underlag för beslut

-

Rapport 2019-06-07 – Månadsuppföljning för perioden januari
– maj 2019

Förslag till beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då
handlingarna ej var färdigställda vid arbetsutskottets sammanträde.
Nämndens beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

24 (30)

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Dnr IFN 2019/121

§ 78

Rapport om framtida behov av ytor och
lokaler för kultur- och fritidsverksamhet i
Västerhaninge

Sammanfattning

Västerhaninge centrum ska byggas om. En stor del av nuvarande
centrum kommer att rivas och nya bostäder och verksamheter
kommer att byggas. Detta kräver att stadsbyggnadsförvaltningen tar
fram en ny detaljplan. Med anledning av detta arbete har
stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
inlett en dialog. Syftet med dialogen är att i ett tidigt skede i
planprocessen synliggöra de behov av ytor som kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter har för att erbjuda en god
service gentemot medborgarna i takt med att Västerhaninge växer.
Rapporten ”Kartläggning av behov av lokaler och ytor i
Västerhaninge” beskriver hur behoven ser ut.
Kartläggningen är indelad i fyra stycken delområden; kulturmiljö
och konst, mötesplatser för barn och unga, kultur och bibliotek och
idrott och anläggningar. Kartläggningen består dels av en
inventering av nuvarande ytor och status, dels en beskrivning av
vad respektive behov innebär. För varje typ av yta som ingår i
kartläggningen förs en diskussion om varför den utgör ett behov
och hur en möjlig yta skulle kunna samutnyttjas mellan olika
verksamheter. Detta innebär att enskilda ytor skulle kunna uppfylla
fler än ett enskilt behov som presenteras i kartläggningen.
Förvaltningens synpunkter

Rapporten berör kultur- och fritidsförvaltningens hela
verksamhetsområde, vilket innebär att rapporten även går upp i
kultur- och demokratinämnden.
Kartläggningen innebär inte att kultur- och fritidsförvaltningen
förbinder sig till att förverkliga de ytor som identifierats som
behov. Att dessa behov har identifierats innebär inte heller att
förvaltningen kommer få tillgång till dessa ytor inom
detaljplaneområdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

25 (30)

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Underlag för beslut

-

Rapport 2019-05-27 – Kartläggning av behov av lokaler och
ytor i Västerhaninge

Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns och skickas till
stadsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Rapporten godkänns och skickas till
stadsbyggnadsförvaltningen.
Nämndens beslut

1. Rapporten godkänns och skickas till
stadsbyggnadsförvaltningen.
__________
Expedieras: Akt, stadsbyggnadsförvaltningen
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

26 (30)

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Dnr IFN 2019/71

§ 79

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden har delegerat till arbetsutskott,
ordförande och chefer vid förvaltningen att fatta beslut på
nämndens vägnar. I nämndens delegationsordning antagen 201902-13 framgår vilka beslut som delegerats och till vilka delegater.
Delegationsbeslut återrapporteras löpande till nämnden för
kännedom.
Delegationsbeslut fattade vid arbetsutskottets senaste sammanträde
och av förvaltningens chefer under maj 2019 redovisas i bilagor.
Underlag för beslut

-

Beslut arbetsutskottet 2019-06-05 - § 60 Ansökan om
arrangemangsbidrag från Haninge Konståkningsklubb

-

Delegationsbeslut kultur- och fritidsförvaltningen maj 2019

Förslag till beslut

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.
Nämndens beslut

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

27 (30)

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Dnr IFN 2019/72

§ 80

Meddelanden till nämnd

Sammanfattning

Nämnden delges för kännedom följande ärende:
- Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 2019-05-15
(bilaga)
Förslag till beslut

1. Redovisningen av meddelanden godkänns.
Nämndens beslut

1. Redovisningen av meddelanden godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

28 (30)

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Dnr IFN 2019/70

§ 81

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Information lämnas till nämnden om:
-

Föreningsbyrån – Richard Wendt, verksamhetschef

-

Tidplan för det fortsatta arbetet med att utveckla
friluftsområdena – Maria Lindeberg, förvaltningschef

-

Aktuella frågor - Maria Lindeberg, förvaltningschef:


Lyckeby konstgräsplan, i 9-spelsstorlek, blir klar i början av
juli.



Naturgräset på Haningevallen är utbytt mot konstgräs och
omklädningsrummen är nyrenoverade. Klart i början av juli.



Renoveringen av friidrottsytorna på Torvalla IP är nästan
slutförd. Löparbanorna återstår och beräknas vara klara i
slutet av juli.



Utbyte av sargen i Torvalla ishall nr 2 och utbyte till LEDbelysning i Torvalla ishall nr 1 pågår.



Nya Åbyskolan har utsatts för skadegörelse men
idrottshallen klarade sig.



Beachpartyt på Dalarö genomfördes den 14 juni.



Ett trettiotal avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn
erbjuds med stöd av de statliga medel som kommunen
fördelar. 24 föreningar och 8 kommunala verksamheter har
beviljats medel. En av aktiviteterna uppmärksammades i
SVT:s lokalnyheter den 18 juni.

Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

29 (30)

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Expedieras: Akt
För verkställighet:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokoll

30 (30)

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Dnr IFN 2019/73

§ 82

Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Föranmäld fråga från Paul Pignon (S):
-

Har utsöndring av mikroplast utretts i samband med läggning
av konstgräs i kommunen?

Frågan besvaras av förvaltningschef Maria Lindeberg.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

