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21 Val av justerare
Förslag till beslut

1. … ( ) utses att justera protokollet.
__________
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22 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________
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23 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: Bygg ett utomhusgym på Östnora camping
nere vid badplatsen (dnr IFN 2019/103)

-

Medborgarförslag: Badbrygga vid Kroksplan, Dalarö (dnr IFN
2019/104)

Förslag till beslut

1. Medborgarförslagen tas till beredning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Lotta Gusterman
För kännedom:
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24 Medborgarförslag: Gör grusplanen i Lillgården
till en konstgräsplan
Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat 2018-05-12, föreslås Haninge
kommun göra om grusplanen vid Lillgården i Tungelsta till en
konstgräsplan. Medborgaren skriver att om grusplanen görs om till
en konstgräsplan skapas fler träningstider för äldre och yngre lag.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att
utveckla platser för fysisk aktivitet i kommunen. De senaste åren
har ett flertal planer gjorts om från grus- eller naturgräs till
konstgräs för att möta efterfrågan i kommunen.
När konstgräsplaner anläggs prioriteras det i förstahand på 11spelsplaner eftersom de kan användas för fler spelsätt, både 5-, 7-,
9- och 11-spel.
I Tungelsta finns idag två fullstora 11-spelplaner, en konstgräsplan
vid Tungelsta skola och en naturgräsplan vid Tungelsta IP. De två
befintliga gräsplanerna i Tungelsta bedöms möta det behov som
finns i området idag.
Sedan januari 2019 ägs marken där grusplanen ligger av
Tornberget, kommunens fastighetsbolag. Därför föreslår kulturoch fritidsförvaltningen att förslaget om att göra om grusplanen till
en konstgräsplan avslås.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-05-12 – Gör om grusplanen i
Lillgården till en konstgräsplan

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget avslås.
__________
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Expedieras: Akt, kommunstyrelsen, förslagsställaren
För verkställighet:
För kännedom:
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25 Medborgarförslag: Bryggpromenad utmed
stranden runt hela Rudan
Sammanfattning

Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag om att bygga en
promenad utmed stranden runt hela Rudan. Kommunfullmäktige
överlämnade först förslaget till kultur- och fritidsnämnden för
behandling och ärendet har sedan överförts till den nyinrättade
idrotts- och fritidsnämnden. Förslaget innebär att en
promenadbrygga skulle byggas längst med övre (norra) Rudan
sjön. Förslaget ligger i linje med Stadsutvecklingsplanen och det
uppdrag som stadsbyggnadsförvaltningen nu påbörjat om att
anlägga en gångbrygga längst Rudansjön.
Förvaltningens synpunkter

Kultur och fritidsförvaltningen är positiva till medborgarförslaget
om att anlägga en brygga/promenad längst ena sidan av övre
Rudan. Förslaget ligger i linje med Stadsutvecklingsplanen som
talar om åtgärder för ökad tillgänglighet till Rudan. En gångväg
längst vattnet skulle vara till glädje för många Haningebor för
promenad mellan Rudan och Vega och som en fin plats att mötas
på.
Stadsbyggnadsförvaltningen har under 2019 påbörjat ett uppdrag
att anlägga en pålad träbrygga längst övre Rudansjön. En konsult är
anlitad för att ta fram underlag inför bygglovsförfarandet. Området
är dock strandskyddat och det finns bestämmelser om
vattenverksamhet som behöver tas hänsyn till. Bygglovsprocessen
kan därför ta lite tid och byggstart uppskattas tidigast 2020.
Sedan tidigare finns en fin promenadväg runt nedre Rudan,
Maxingeslingan, som är en funktionshinderanpassad slinga. Vissa
delar av denna slinga går också längst vattnet. Förvaltningen har
påbörjat ett arbete för att tillgänglighetsanpassa Maxingeslingan
ytterligare under 2019.
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Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-07-25 - Bryggpromenad utmed
stranden runt hela Rudan

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom: Jan Molin
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26 Budgetuppföljning mars
Sammanfattning

Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde
2019-04-24.
__________
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27 Överföring av driftmedel
Sammanfattning

Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde
2019-04-24.
__________
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28 Överföring av investeringsmedel till nämndens
investeringsprojekt
Sammanfattning

Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde
2019-04-24.
__________
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29 Rapport: Utveckling av friluftsarbetet och
badplatser
Sammanfattning

Förvaltningen inledde under 2018 ett arbete för att systematiskt
utveckla våra friluftsområden ytterligare och göra dem tillgängliga
för fler. Kultur- och fritidsnämnden fick också ett uppdrag i Mål
och budget 2018 av kommunfullmäktige att utveckla badplatserna i
kommunen.
En utgångspunkt har varit att höra vad Haningeborna och
kommunens föreningar anser bör bibehållas och utvecklas. Rudan
valdes som första område att arbeta extra med och en webbenkät,
en trygghets- och trivselvandring och samtal med aktiva föreningar
genomfördes under hösten/vintern 2018-2019. Några synpunkter
som kom var bland annat mer röjning av sly i skidspåren, önskemål
om breddning och utökning av skidspår, utveckla MTB-spåren med
fler svårighetsgrader och bättre marknadsföra servicebyggnaderna.
Under hösten 2019 är planen att arbeta vidare med resterande
friluftsområden.
Avseende utveckling av badplatser planeras förbättrad skyltning,
påfyllnad av sand vid vissa bad och förbättrad information på
webben. Genom förbättrad information tillgängliggörs baden på ett
bättre sätt för våra besökare som både vet vilket utbud som finns
samt vad de kan förvänta sig av platsen.
Underlag för beslut

-

Rapport 2019-03-18 – Utveckling av friluftsarbetet och
badplatser

Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kenneth Lindgren, Jan Molin, Jörgen Haaf,
Linda Peltonen
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För kännedom: Klas Sandberg, Richard Went
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30 Utredningsdirektiv: Kartläggning av
samlingslokaler
Sammanfattning

I Mål och budget 2019–2020 gav kommunfullmäktige dåvarande
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga vilka
samlingslokaler som finns i de olika kommundelarna och
återkomma med förslag på eventuella kompletteringar. Uppdraget
har överförts till idrotts- och fritidsnämnden och kultur- och
demokratinämnden.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till utredningsdirektiv för
att beskriva sin syn på uppdraget och dess genomförande.
Nämnden föreslås fastställa direktivet och ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra utredningen i enlighet med det.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har lämnat ett förslag till utredningsdirektiv som
innehåller bakgrund, överväganden, syfte, avgränsningar,
genomförande och tidsplan.
Underlag för beslut

-

Utredningsdirektiv 2019-02-22 – Kartläggning av
samlingslokaler

Förslag till beslut

1. Utredningsdirektivet fastställs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Joakim Sternö
För kännedom:
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31 Utredningsdirektiv: Utöka tillgången till
aktiviteter på helger och lov
Sammanfattning

I Mål och budget 2019-2020 gav kommunfullmäktige kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna att utöka
tillgången till aktiviteter på helger och lov. Uppdraget har överförts
till den nyinrättade idrotts- och fritidsnämnden.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till utredningsdirektiv för
att beskriva sin syn på uppdraget och dess genomförande.
Nämnden föreslås fastställa direktivet och ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra utredningen i enlighet med det.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har lämnat ett förslag till utredningsdirektiv som
innehåller bakgrund, överväganden, syfte, avgränsningar,
genomförande och tidsplan.
Underlag för beslut

-

Utredningsdirektiv 2019-03-13 - Utöka tillgången till aktiviteter
på helger och lov

Förslag till beslut

1. Utredningsdirektivet fastställs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Jens Eriksson, barn- och ungdomsstrateg
För kännedom:
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32 Styrgrupp för nytt idrottspolitiskt program
Sammanfattning

Sedan hösten 2017 pågår ett arbete med att ta fram ett nytt
idrottspolitiskt program för Haninge kommun. Det senaste
programmet sträckte sig över perioden 2014-2018.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i oktober 2017 att arbetet
skulle ledas av en politiskt tillsatt styrgrupp som skulle bemannas
med två representanter från den styrande majoriteten och en
representant från oppositionen. Dessa blev från majoriteten
Mehmet Coksürer (MP) och Christer Erlandsson (S) och från
oppositionen Pia Lublin (L). I februari 2018 beslutade nämnden att
utöka styrgruppen med ytterligare en person från oppositionen, för
att få en bredare politisk förankring i styrgruppsarbetet. Den
personen blev Michael Fridebäck (M). Styrgruppen entledigades
från sitt uppdrag vid årsskiftet med anledning av mandatperiodens
slut.
Styrgruppens uppdrag är att leda arbetet i framtagandet av ett nytt
idrottspolitiskt program. När en ny styrgrupp är vald kommer
arbetet att återupptas och ett nytt program kommer att färdigställas
under 2019. I styrgruppen ska både majoritet och opposition ha
representation.
Förslag till beslut

1. Till styrgrupp för framtagandet av ett nytt idrottspolitiskt
program utses följande personer:
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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33 Remiss: Motion från Christian Lindefjärd (SD)
om att inrätta ett E-sportcenter i Haninge
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har lämnat en motion i
kommunfullmäktige om att inrätta ett e-sportcenter i kommunen.
Motionen har sänts på remiss till idrotts- och fritidsnämnden för
yttrande.
Motionären framhåller det stora intresset för e-sport bland
ungdomar och har en förhoppning om att kommunen med ett esportcenter skulle nå ungdomar som är svåra att fånga upp med
andra fritidsaktiviteter. Det skulle även bidra till att ungdomar hålls
borta från kriminalitet och andra asociala aktiviteter.
Motionären föreslår ett e-sportcenter med 20-40 datorer samt
utrymme för åskådare. Förslagsvis skulle en av kommunens
fritidsgårdar kunna omvandlas till detta ändamål. E-sportcentret ska
inte hållas öppet för ungdomar under skoltid men skulle under
denna tid kunna nyttjas för exempelvis utbildning av pensionärer
inom IT, föreslår motionären.
Förvaltningens synpunkter

Kommunen har idag ett e-sportcenter i mindre format genom
Freezone i Jordbro kultur- och föreningshus där ungdomar erbjuds
att lära sig e-sport, bilda lag, tävla och träna. Freezone drivs av
Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län och ABF Södertörn
tillsammans med kommunen genom ett idéburet offentligt
partnerskap.
Under 2019 investerar kultur- och fritidsförvaltningen i speldatorer
på tre av kommunens fritidsgårdar – Ekens fritidsgård i Handen,
Dalarö fritidsgård samt Brandbergens fritidsgård. Den sistnämnda
bygger särskilt ut sin verksamhet i just e-sport. Fritidsgårdarna
erbjuder regelbundet e-sport som aktivitet i ordinarie verksamhet
eller i samband med lov utifrån ungdomarnas önskemål. Om
intresse från föreningslivet finns kan förvaltningen via
föreningsbidrag stötta arrangemang inom e-sport. Större
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arrangemang skulle exempelvis kunna genomföras i Torvalla
sporthall.
Förvaltningen anser att möjligheten för ungdomar att utöva e-sport
är väl tillgodosett inom kommunen och ser inte att det finns behov
av att inrätta ett särskilt center för detta ändamål.
Underlag för beslut

-

Remiss från kommunstyrelsen 2019-02-27 – Motion från
Christian Lindefjärd (SD) om att inrätta ett E-sportcenter i
Haninge

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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34 Remiss: Motion från Christian Lindefjärd (SD)
om förbättrade möjligheter till spontanmotion
och idrottsutövande
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har lämnat en motion i
kommunfullmäktige om förbättrade möjligheter till spontanmotion
och idrottsutövande. Motionen har sänts på remiss till idrotts- och
fritidsnämnden för yttrande.
Motionären lyfter fram att det finns många små ”gröna plättar” som
redan idag används för olika bollspel och motionsaktiviteter och
som skulle kunna utvecklas för att stimulera till mer spontanmotion
och idrottsutövande. Som exempel på önskvärda anläggningar
nämns tennisbanor för padel, utegym och boulebanor.
Som ett första steg föreslås utveckling ske av parkområdena
Vendelsö 3:122 Lisebergsvägen/Vendelsömalmsvägen samt
Tyrestavägen/Brandbergsleden. Slår detta väl ut, utökas antalet
spontanmotionsytor till fler platser inom kommunen, enligt
förslaget.
Motionären föreslår vidare att anläggningsarbetet slutförs i god tid
så att det finns möjligheter för alla partier att utvärdera resultatet
och besluta om eventuell fortsatt utbyggnad i god tid före valet
2022.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen har de senaste åren satsat på flera
nya spontanidrottsytor och jobbar kontinuerligt med att utveckla
platser för fysisk aktivitet i kommunen.
I flera av kommunens områden finns idag utegym som är placerade
i anslutning till motionsspår eller idrottsanläggningar för att
attrahera och stimulera till rörelse. Flera nya spontanidrottsytor –
som en padeltennisbana, två tennisbanor, ett street-workout gym,
en aktivitets/motorikbana för barn samt en allaktivitetsyta med sand
och konstgräs – färdigställdes under 2018 och skapade ytterligare
möjligheter till rörelse för kommunens invånare.
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Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med spontanidrottsytor
genom att bland annat kartlägga de ytor som finns och hur de
används. Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på
möjligheterna att skapa aktiva mötesplatser som är trygga och
välkomnande och attraherar olika målgrupper ur ett
genusperspektiv.
De specifika ytor som föreslås i motionen, Vendelsö 3:1222 och
Söderby 2:27, har stadsbyggnadsförvaltningen markskötselansvar
för. Kultur- och fritidsförvaltningen vill därför inte yttra sig över
lämpligheten i att just dessa ytor utvecklas med nya anläggningar
men kan konstatera att det i närområdet finns många olika
möjligheter till sponanidrottande redan idag. Vid Vendelsömalms
IP finns en motorikbana för barn samt ett utegym och vid
Svartbäckens skola ligger kommunens idag enda padeltennisbana
och street-workout gym.
Underlag för beslut

-

Remiss från kommunstyrelsen 2019-02-27 – Motion från
Christian Lindefjärd (SD) om förbättrade möjligheter till
spontanmotion och idrottsutövande

-

Karta över Vendelsö 3:1222

-

Karta över Söderby 2:27

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom: stadsbyggnadsnämnden
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35 Ledamotsinitiativ från Michael Fridebäck (M)
angående ändring av bokningsregler för
kommunens idrottsanläggningar
Sammanfattning

Michael Fridebäck (M) har inkommit till idrotts- och
fritidsnämnden med ett initiativ att genomföra ändringar i
kommunens bokningsregler så att antalet medlemmar i
föreningarnas köer även skall tas i beaktan vid fördelning av
träningstider i kommunens anläggningar.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen inhämtar idag underlag för fördelning av tider från
aktivitetskorten i ApN. Där ser vi antal aktiva medlemmar och
antal aktiviteter. Utifrån dessa siffror räknas sedan ut hur många
träningstimmar föreningarna är berättigade till.
Idag fördelar förvaltningen ut träningstider till föreningar i stora
idrottshallar utifrån antalet träningstimmar föreningslivet är
berättigade till och önskar.
När tiderna i de stora hallarna är fördelade fördelas resterande
önskade/berättigade tider ut i de mindre idrottshallarna.
Tiderna som fördelas är måndag-torsdag 17.00-22.00 samt fredag
17.00-20.00. Fritidsgårdarna prioriteras fredagar-lördag 20.0022.00.
Måndag-torsdag prioriteras:
1. Funkis 2. Projekt (ex En frisk generation) 3. Senioranmälda lag i
seriespel (tilldelas tider 20.30-22.00) 4. Föreningars träningstider
för barn och ungdomar 7-20 år
Dagtid lördag-söndag prioriteras:
1. Arrangemang 2. Matcher 3. Föreningars önskemål om ytterligare
träningstider
Föreningar kan skapa aktiviteter för sina köande barn för att på så
sätt visa att behovet finns och därmed då också bli tilldelade tider
för dessa.
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Då antalet stora idrottshallar är begränsat och fler barn anmäls som
aktiva kan då konsekvensen av detta bli att andra befintliga idrotter
kommer bli fördelade färre tider i de stora idrottshallarna.
När tiderna som föreningarna har rätt till, enligt
fördelningsprinciperna, är fördelade och hänsyn tagits till
föreningars önskemål om ökat antal tider i stora och mindre
idrottshallar återstår ett antal lediga timmar i kommunens mindre
idrottshallar. Dessa timmar finns tillgängliga för föreningsliv och
privatkunder att boka via Web-Boka eller direktkontakt med
Fritidsbokningen.
Då kommunens mindre hallar inte är fullbokade av föreningslivet
ser förvaltningen inte behovet att ändra fördelningsprinciperna vid
tilldelning av halltid så att även föreningarnas medlemmar i kö
ingår i beräkningsunderlaget. Förvaltningen drar härmed slutsatsen
att föreningars eventuella köer inte beror på tidsbrist i hallarna.
Förvaltningen ser även svårigheter i att göra bedömningen i
”trovärdigheten” i kö-siffran då ett barn kan stå i kö till fler olika
idrotter/verksamheter. Att då fördela tid till föreningen utifrån att
barnen kanske kommer bli aktiva ger en felaktig fördelning av
träningstider som påverkar andra, idag, aktiva föreningars tider
negativt.
Underlag för beslut

-
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