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Dnr IFN 2019/5

85 Val av justerare
Förslag till beslut

… ( ) utses att justera protokollet.
__________
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Dnr IFN 2019/6

86 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

Dagordningen godkänns.
__________
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Dnr IFN 2019/27

87 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: Upprusta fotbollsplanen vid
Söderbymalmsvägen (IFN 2019/150)
Medborgarförslag: Utnyttja lokalerna vid Rudan till
ungdomsverksamhet (IFN 2019/151)
Medborgarförslag: Gör om fotbollsplanen/gräsplanen vid
Vretalundsvägen/Särlavägen i Tungelsta (IFN 2019/152)
Medborgarförslag: Belyst utegym vid Vendelsö/Sågen (IFN
2019/161)
Medborgarförslag: Ersätt den gamla löparbanan vid Hanvedens IP
till en modern bana (IFN 2019/162)
Förslag till beslut

1. Medborgarförslagen tas till beredning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Lotta Gusterman
För kännedom:
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Dnr IFN 2019/80

88 Medborgarförslag: En upprustning av
fotbollsplanen/skridskoplanen i Lillgården
Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat till Haninge kommun 2019-01-11
föreslås att fotbollsplanen/skridskoplanen i Lillgården, Tungelsta
ska rustas upp. Förslagsställaren skriver att ett helhetsgrepp över
planen bör tas och att renoveringar av staketet samt rensning av
ogräs bland annat bör göras. Allt fler flyttar in i Lillgården och
planen behöver rustas upp för att den ska kunna fortsätta användas
av barn och unga.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen anser precis som förslagsställaren
att det är viktigt att det finns platser där barn och unga kan röra på
sig och utöva spontanidrott.
Förvaltningen 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. Det pågår
ett utvecklingsarbete med att se över och bygga nya ytor för
spontanidrott i kommunen.
Sedan januari 2019 ägs marken där fotbollsplanen/skridskoplanen
ligger, av Tornberget, som är kommunens fastighetsbolag. Platsen
ingår i ett planprojekt där målet är att utveckla marken på annat sätt
än i nuvarande form.
Därmed kan inte kultur- och fritidsförvaltningen påverka vad som
händer på marken och föreslår därför att förslaget om upprustning
av planen avslås.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2019-01-11 – En rejäl upprustning av
fotbollsplanen/skridskoplanen i Lillgården.
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget avslås.
__________

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kallelse/dagordning

7 (25)

Sammanträdesdatum

2019-12-04

Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom: Jörgen Haaf
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Dnr IFN 2019/82

89 Medborgarförslag: Bygga en multihall för
friidrott
Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat till Haninge kommun 2019-01-28
föreslås att en inomhushall för friidrott ska finnas med i den
framtida satsningen på området vid Torvalla idrottsplats.
Förslagsställaren skriver att det skulle möjliggöra ändamålsenlig
träning året om för de aktiva, samt att flera idrotter skulle gynnas
om en inomhushall och multihall byggdes. Det skulle också kunna
skapa möjligheter för ett eventuellt idrottsgymnasium i kommunen.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen ser att det är glädjande att det finns
förslag till och intresse för utveckling av framtida Torvalla
idrottsplats. Arbetet för framtida Torvalla idrottsplats är i en
uppstartfas där olika delar och aspekter vägs in, både ur ett lokalt
och regionalt perspektiv. Att möjliggöra för olika ytor med
multifunktion, både inomhus och utomhus, är en aspekt som
kommer behandlas under det arbetet. Förvaltningen ser
förväntansfullt fram emot arbetet och den framtida utvecklingen.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2019-01-28 – Bygg en multihall för friidrott
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr IFN 2019/29

90 Medborgarförslag: Renovera hallen i Jordbro
Sammanfattning

I ett medborgarförslag framställs ett önskemål om renovering av
hallen i Jordbro. Förslagsställaren menar att hallen är både gammal
och ofräsch. En renovering av hallen skulle underlätta för
förslagsställarens basketlag AC Jordbro basket, genom att fler
ungdomar skulle delta i verksamheten om hallen rustades upp.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen delar förslagsställarens önskemål om kontinuerligt
underhåll av idrottshallar. Samtliga idrottshallar i Haninge kommun
ägs och förvaltas av Tornberget, kommunens fastighetsbolag.
Tornberget ansvarar för underhållsplaner och renovering av
hallarna.
Kultur och fritidsförvaltningen hanterar skötsel och uthyrning av
hallarna på uppdrag av Tornberget och har återkommande dialoger
om behov av upprustning eller andra åtgärder.
Förvaltningen kommer att delge förslagsställarens önskemål till
Tornberget.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag: Renovera hallen i Jordbro, 2019-01-09
Förslag till beslut

1. Förslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren
För verkställighet: Tornberget
För kännedom:

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kallelse/dagordning

10 (25)

Sammanträdesdatum

2019-12-04

Dnr IFN 2019/42

91 Medborgarförslag: Mer fokus på att underhålla
idrottsanläggningar
Sammanfattning

I ett medborgarförslag inlämnat 2018-11-14 föreslås att det bör
läggas mer fokus på att underhålla idrottsanläggningar.
Förslagsställaren, som spelar i Vendelsö IK, uttrycker en önskan
om att de idrottsanläggningar som finns i kommunen bör
underhållas mer. I medborgarförslaget nämns framförallt
Vendelsömalm IP, som enligt förslagsställaren kan förbättras
genom att bygga nya omklädningsrum, samt att förbättra
tillhörande café. Vidare menar förslagsställaren att de
omklädningsrum och toaletter som finns på anläggningen är gamla
och ligger långt från planen.
Förslagsställaren menar också att grannkommunerna erbjuder
bättre idrottsanläggningar med stora caféer och nya
omklädningsrum.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen delar förslagsställarens önskemål om kontinuerligt
underhåll av idrottshallar. Samtliga idrottshallar i Haninge kommun
ägs och förvaltas av Tornberget, kommunens fastighetsbolag.
Tornberget ansvarar för underhållsplaner och renovering av
hallarna.
Kultur och fritidsförvaltningen hanterar skötsel och uthyrning av
hallarna på uppdrag av Tornberget och har återkommande dialoger
om behov av upprustning eller andra åtgärder.
Dock behöver förvaltningen i samråd med till exempel Tornberget
prioritera såväl underhållsplaner, som planer för nybyggnation av
idrottsanläggningar. Vad gäller Vendelsömalm har förvaltningen i
samråd med Vendelsö IK under åren 2018-2019 fokuserat på
upprustning av Haningevallen. Detta genom om- och nybyggnation
av omklädningsrum, samt beläggning av konstgräs på 11spelsplanen.
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Underlag för beslut

- Medborgarförslag: Mer fokus på att underhålla
idrottsanläggningar, 2018-11-14
Förslag till beslut

1. Förslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr IFN 2019/69

92 Budgetuppföljning november
Sammanfattning

Handlingar skickas ut till nämndens sammanträde.
__________
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Dnr IFN 2019/137

93 Idrotts- och fritidsnämndens internkontrollplan
2020
Sammanfattning

Varje år ska alla nämnder besluta om en internkontrollplan med
tillhörande riskanalys. Riskanalysen beskriver vad intern kontroll
handlar om och genom riskanalysen har kontrollmoment som ska
kontrollerats under 2020 tagits fram.
Internkontrollplanen innehåller kommungemensamma
kontrollmoment som berör samtliga nämnder men även
nämndspecifika kontroller. Interkontrollplanen följs upp i
delårsrapport 1 och 2 och vid årsredovisningen. Alla
kontrollpunkter följs dock inte upp vid varje tillfälle.
Förvaltningens synpunkter

Idrotts- och fritidsnämndens interkontrollplan för 2020 föreslås
innehålla 10 kontrollpunkter. Fyra av dessa är gemensamma för
hela kommunen och följs upp av kommunens interkontrollgrupp.
Övriga kontrollpunkter är specifika för idrotts- och fritidsnämnden.
Förslaget till de kontrollpunkter som är specifika för idrotts- och
fritidsnämnden har utarbetats genom förvaltningens riskanalys. Vid
genomförandet av riskanalysen har SKL:s (Sveriges kommuner och
landsting) mall för riskanalys använts.
Underlag för beslut

- Idrotts- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020
- Idrotts- och fritidsnämndens riskanalys 2020
Förslag till beslut

1. Idrotts- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020 godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
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För kännedom:
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Dnr IFN 2019/95

94 Utredning: Utöka tillgången till aktiviteter på
helger och lov
Sammanfattning

I Mål och budget 2019-2020 gav kommunfullmäktige dåvarande
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. Idrottsoch fritidsnämnden fastställde förvaltningens förslag till
utredningsdirektiv vid nämndsammanträde 2019-04-24.
Uppdraget för denna utredning har varit att undersöka
möjligheterna att utöka tillgången till fritidsaktiviteter på helger
och lov i Haninge kommun för målgruppen 6 år till och med 18 år.
Utifrån idrotts- och fritidsnämndens samt kultur- och
demokratinämndens strategi 5.2 Arbeta för ökad jämställdhet i
kultur- och fritidslivet så har också jämställdhetsaspekten
behandlats i utredningen. Utredningen omfattar de verksamheter
som nämnden ansvarar för, samt de verksamheter som stöds eller
kan stödjas genom bidragsreglementet. Även verksamheter som
kultur- och demokratinämnden ansvarar för omfattas av
utredningen. Ärendet behandlas i idrotts- och fritidsnämnden och
information delges kultur- och demokratinämnden.
I utredningen beskrivs det befintliga utbudet av helg- och
lovaktiviteter. Även de avgiftsfria aktiviteter för barn mellan 6-15
år som möjliggjorts med stöd av den statliga satsningen på
sommarlovsaktiviteter presenteras. I samband med revidering av
Mål och budget 2019-2020 gav kommunfullmäktige ytterligare ett
utredningsuppdrag till idrotts- och fritidsnämnden och kultur- och
demokratinämnden – att utreda utveckling av fritidsgårdarnas
verksamhet inklusive pröva frågan om föreningsdrift. Gällande
utveckling av fritidsgårdsverksamheten hänvisas till den
utredningen (Dnr IFN 2019/97).
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen,
som inkorporeras i svensk lagstiftning den 1 januari 2020 ska vi
respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella
och konstnärliga livet och uppmuntra tillhandahållandet av
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lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig
verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet. Sverige har
ända sedan ratificeringen i Sveriges riksdag 1990 varit folkrättsligt
bundna att följa barnkonventionen. Haninge kommun och dess
verksamheter har sedan lång tid tillbaka arbetat utifrån
barnkonventionen. I samband med att barnkonventionen blir svensk
lag har Haninge kommun intensifierat arbetet för att säkerställa en
implementering av barnkonventionen som genomsyrar hela
verksamheten.
Kartläggningen visar att under 2019 erbjuds fler än 500
aktivitetstillfällen på helger- och lov för barn och unga i
kommunen. Detta är då sammantaget aktiviteter i förvaltningens
regi, Freezones aktiviteter och de aktiviteter som skett med stöd av
den statliga sommarlovssatsningen. Därutöver har öppethållande
och aktivitetsutbud under helger och lov utökats vid kommunens
fritidsgårdar. Förvaltningen har de senaste åren prioriterat medel
för ett stärkt utbud av helg- och lovaktiviteter i
fritidsgårdsverksamheten.
Förvaltningens synpunkter

Det statliga bidraget för sommarlovsaktiviteter har inte aviserats för
år 2020. Idrotts- och fritidsnämnden gör en hemställan hos
kommunfullmäktige om att tilldelas 3 500 tkr år 2020 av de avsatta
driftmedlen för ökad trygghet i och utanför skolan varav 1 000 tkr
som förvaltningen avser till att erbjuda lovaktiviteter för barn och
unga.
Det finns en del områden att beröra närmare i den fortsatta
utvecklingen av aktiviteter på helger och lov. En genomlysning bör
ske gällande målgruppsinriktning, prioritering av kommundelar,
marknadsföring och samverkan. I det fortsatta arbetet med utbudet
av aktiviteter för barn och unga på helger och lov har ett antal
områden identifierats. Förvaltningen avser att under 2020 arbeta
vidare med dessa.
Underlag för beslut

- Utredning: Utöka tillgången till aktiviteter på helger och lov
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Förslag till beslut

1. Utredningen Utöka tillgången till aktiviteter på helger och
lov godkänns.
__________
Expedieras: Akt, KS/KF, KDN
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr IFN 2019/166

95 Utredning: Placering av en konstgräsplan för
11-spel i Vega
Sammanfattning

I Mål och Budget 2019-2020 fick Kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag av Kommunfullmäktige att utreda placering av en
konstgräsplan för 11-spel i Vega.
Förvaltningens synpunkter

Under flera års tid har Kultur- och fritidsförvaltningen arbetat för
och kommunicerat behovet av att en 11-spelplan byggs i Vega.
Förvaltningen har aktivt arbetat för att vara delaktig i de
diskussioner som förts genom möten och avstämningar, samt
kontinuerligt framhävt det stora behovet som finns i olika
sammanhang. Det har skett exempelvis genom remissvar gällande
detaljplaner för Vega och i andra remissvar som nått nämnden
angående stadsdelen.
Frågan om placering av en konstgräsplan för 11-spel är inte en
fråga som kultur- och fritidsförvaltningen råder över. Marken ägs
av kommunstyrelseförvaltningen och enheten mark och
exploatering som tilldelar kultur- och fritidsförvaltningen en plats
för planen när planarbetet är i ett senare skede. Placeringen är en
del i ett större pussel som läggs när Vega byggs och en plan för 11spel kräver en stor och relativt platt yta, vilket kultur- och
fritidsförvaltningen har informerats om är problematiskt att hitta i
området.
Förvaltningen kommer att fortsätta bevaka frågan i de fortsatta
diskussionerna som förs. Utöver behovet att bygga en 11-spelplan i
Vega är det viktigt att andra möjligheter för rörelse och rekreation
byggs och utvecklas i området för att möjliggöra till rörelse och
fysisk aktivitet.
Underlag för beslut

- Mål och budget 2019-2010, Haninge kommun
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Förslag till beslut

1. Utredningen Placering av en konstgräsplan för 11-spel i Vega
godkänns.
__________
Expedieras: Akt, KS/KF
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr IFN 2019/15

96 Utvecklingsbidrag: verksamhetsutveckling för
Haninge Boxningsklubb
Sammanfattning

Föreningen Haninge Boxningsklubb (orgnummer: 802406-2765)
har ansökt om 240.000 kr i bidrag för byggnation och renovering
av föreningens egna hyrda lokal.
Enligt delegationsordning punkt 19 är det nämndens arbetsutskott
som beslutar i ärendet då det ansökta beloppet överstiger 150.000
kr
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser att intentionen i ansökan ligger i linje med
bidragets syfte, men ser svårigheter i att föreslå att ansökan beviljas
av två skäl. Den totala bidragsbudgeten/år för bidragsformen är
beslutad till 120.000 kr. Den omfattande renoveringen sker i annan
aktörs lokaler vilket kan ses som ett individuellt inriktat stöd till
enskilda näringsidkare, vilket inte är tillåtet enligt kommunallagen
om inte synnerliga skäl föreligger.
För vägledning om vilka övriga bidrag föreningen kan ansöka om
hänvisar förvaltningen till Föreningsbyråns medarbetare.
Underlag för beslut

- TJUT 2019-11-08 Utvecklingsbidrag Haninge Boxningsklubb
2019
- Ansökan Haninge Boxningsklubb
- Kostnadskalkyl och syfte med investeringen
Förslag till beslut

1. Ansökan avslås.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Marianne Bergström
För kännedom: Berörd förening, Föreningsbyrån
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Dnr IFN 2019/153

97 Remiss: Program för Haninge kommuns
ANDTS-arbete (ANDTS - Alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel)
Sammanfattning

Kultur och fritidsförvaltningen har beretts tillfälle att lämna
synpunkter på förslag till program för Haninge kommuns ANDTSarbete (Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) till
Kommunstyrelsen.
Förvaltningen ser positivt på att ett kommungemensamt program
tas fram för ANDTS-arbetet och föreslår att Idrotts- och
fritidsnämnden lämnar det som sitt svar till
kommunstyrelseförvaltningen.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser att det är bra att kommunen tagit fram ett
övergripande program med kommungemensamma långsiktiga mål
för arbetet med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om
pengar.
Nästa steg är att förvaltningen i samarbete med andra förvaltningar
skriver fram en kommunövergripande handlingsplan. Denna ska
innehålla aktiviteter som ska genomföras för att nå de övergripande
målen.
Underlag för beslut

Förslag till program för Haninge kommuns ANDTS-arbete, Dnr
KS 2019/403
Remiss: Program för Haninge kommuns ANDTS-arbete (ANDTS
– Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel)
Förslag till beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteskrivelse som sitt svar till kommunstyrelseförvaltningen.
__________
Expedieras: Akt, KS/KF

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kallelse/dagordning

23 (25)

Sammanträdesdatum

2019-12-04

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Områdeschefer

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kallelse/dagordning

24 (25)

Sammanträdesdatum

2019-12-04

Dnr IFN 2019/159

98 Remiss: Granskning av kommunens stöd till
ensamkommande barn och ungdomar
Sammanfattning

En granskning av kommunens stöd till ensamkommande barn och
ungdomar är genomförd på uppdrag av revisorerna 2019. I
rapporten redovisas lagstiftning, ansvarsområden och verksamhet
gällande de ensamkommande barn och ungdomar som tas emot i
kommunen, går i skolan i kommunen eller vistas i kommunen.
Rapportens sammanfattande bedömning är att det i flera väsentliga
aspekter finns ett ändamålsenligt stöd till ensamkommande barn
och ungdomar i Haninge Kommun. Bedömningen är dock att
rollfördelning, samordning och uppföljning bör tydliggöras
avseende insatser för att uppnå fullmäktiges mål om en meningsfull
fritid samt trygghet, deltagande och delaktighet rörande samtliga
ensamkommande barn och ungdomar som vistas i kommunen.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har formulerat svaren avseende revisionens
rekommendationer och redovisar dessa i bilagd tjänsteskrivelse. I
korthet innebär svaren att 1) föreningsbyrån kan bli en tydligare
länk mellan föreningslivet och aktörer som möter målgruppen inom
sin verksamhet, 2) utvecklade bidragsformer i enlighet med det
kommande idrottspolitiska programmet kan stärka målgruppens
deltagande, 3) att marknadsföring/information om fritidsutbudet
kan utvecklas på fler språk och 4) förvaltningen bedömer att det
finns ett behov av ett tydligare uppdrag och målsättningar för det
kommunövergripande integrationsarbetet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2019-11-06 – Svar på revisionsskrivelsen
avseende granskning av kommunens stöd till ensamkommande
barn och ungdomar
Revisionsskrivelse 2019-10-02 – Granskning av kommunens stöd
till ensamkommande barn och ungdomar

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kallelse/dagordning

25 (25)

Sammanträdesdatum

2019-12-04

Förslag till beslut

1. Förvaltningens svar på revisionsskrivelsen godkänns.
2. Idrotts- och fritidsnämnden lämnar svaret till Haninge
kommuns revisorer.
__________
Expedieras: Akt, Haninge kommuns revisorer
För verkställighet:
För kännedom:

