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Dnr IFN 2019/5

§1

Val av justerare

Arbetsutskottets beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr IFN 2019/6

§2

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg:
- Ärende 9: Budgetuppföljningen januari utgår.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Dnr IFN 2020/26

§3

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

IFN 2019/193, Medborgarförslag: Konstgräs på bollplan vid
Båtmansskolan
IFN 2019/202, Medborgarförslag: Slopa beslutet att fritidsgårdar
ska stängas
IFN 2019/203, Medborgarförslag: Ett inomhustält/vintertält över
Vendelsömalms IP och Torvalla fotbollsplan
Förslag till beslut

1. Medborgarförslagen tas till beredning.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr IFN 2019/80

§4

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. Vidare ser förvaltningen positivt på och
genomför upprustning av befintliga ytor efter hand som behov och
förutsättningar finns.
Sedan januari 2019 ägs marken där fotbollsplanen/skridskoplanen
ligger, av Tornberget, som är kommunens fastighetsbolag. Platsen
ingår i en planprocess där marken är tänkt för andra ändamål.
Eftersom kultur- och fritidsförvaltningen har återkommande
dialoger med Tornberget om frågor som rör förvaltningen och
bolaget gemensamt, kommer därför förvaltningen att delge
förslagsställarens önskemål till Tornberget.
Underlag för beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr IFN 2020/24

§5

Fyllnadsval till idrotts- och fritidsnämndens
arbetsutskott

Sammanfattning

Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnde utan eget ställningstagande då
handlingarna inte var färdigställda vid arbetsutskottets utskick.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr IFN 2020/29

§6

Nominering till Haninge kommuns
pensionärsråd

Sammanfattning

Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnde utan eget ställningstagande då
handlingarna inte var färdigställda vid arbetsutskottets utskick.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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Dnr IFN 2020/12

§7

Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning
2019

Sammanfattning

Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnde utan eget ställningstagande då
handlingarna inte var färdigställda vid arbetsutskottets utskick.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
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Dnr IFN 2019/177

§8

Budgetdirektiv inför Mål och Budget 20212022

Sammanfattning

Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnde utan eget ställningstagande då
handlingarna inte var färdigställda vid arbetsutskottets utskick.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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Dnr IFN 2020/13

§9

Budgetuppföljning januari

Sammanfattning

Ärendet utgår.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr IFN 2020/28

§ 10

Teknisk justering av budgetramar 2020 från
idrotts- och fritidsnämnden till kultur- och
demokratinämnden

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden upphörde den 31 december 2018 och
därefter inrättades idrotts- och fritidsnämnden respektive kulturoch demokratinämnden. Driftbudget 2019 för respektive nämnd
beslutades av kommunfullmäktige i december 2018 och en teknisk
ramjustering mellan nämnderna begärdes därefter i samband med
att nämnderna beslutade om sina respektive Strategi och budget
2019.
I driftbudgeten för 2020 finns behov av ytterligare en teknisk
ramjustering på 650 tkr från idrotts- och fritidsnämnden till kulturoch demokratinämnden.
Förvaltningens synpunkter

Jordbro kultur- och föreningshus ingick i den tekniska
ramjusteringen under våren 2019. Då flyttades budgeten för huset i
sin helhet från idrotts- och fritidsnämnden till kultur- och
demokratinämnden. Ramjusteringen tog dock endast hänsyn till
intäkter och kostnader för själva byggnaden, inte till medarbetare
som rent praktiskt är platsansvarig i huset och fungerar som en fast
punkt för alla aktörer att vända sig till. Denna medarbetare blev
kvar inom Livskvalitet och folkhälsa i område Syd, som ingår i
idrotts- och fritidsnämnden. Förvaltningen anser att medarbetaren
bör flyttas till Information och kunskap i område Syd, som ingår i
kultur- och demokratinämnden.
Förslag till beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige
att få 650 tkr i minskad driftbudget för 2020, samtidigt som
kultur- och demokratinämndens driftbudget ökas med
motsvarande belopp.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Överläggningar i arbetsutskottet

Michael Fridebäck (M) deltar inte i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Idrotts- och fritidsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige
att få 650 tkr i minskad driftbudget för 2020, samtidigt som
kultur- och demokratinämndens driftbudget ökas med
motsvarande belopp.
__________
Expedieras: Akt, KS
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll
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Dnr IFN 2020/11

§ 11

Fördelning av budget 2020 för
föreningsbidrag inom idrotts- och
fritidsnämndens ansvarsområde

Sammanfattning

Den totala budgeten för föreningsbidrag 2020 är 7 002 078 kr,
vilket är en ökning utifrån föregående års budget.
Ökningen beror på att förvaltningen skapat utrymme för eventuellt
införande av ny bidragsform, om 500.000 kr, som under våren
utreds i dialog med föreningslivet och återrapporteras till nämnden
senast i maj 2020. Potten har också minskats genom att
bidragsliknande avtal flyttats då bedömningen varit att dessa ligger
utanför bidragsreglementet. Sammanfattningsvis blir dock
nettoeffekten en ökning.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen gör bedömningen att fördelningen av budget 2020
relativt väl motsvarar föreningarnas ansökningar under föregående
år. Då fördelning motsvarat upplevt behov hos föreningarna
föreslås inga större omfördelningar utöver de ovan nämnda.
Förvaltningen kommer även under 2020 att fortsätta arbeta med
föreningsbidragen gentemot föreningarna så att reglementens syfte
uppnås.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse, 2019-12-17 Fördelning av bidragsbudget 2020
Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till fördelning av budget 2020 godkänns.
Överläggningar i arbetsutskottet

Michael Fridebäck (M) deltar inte i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Förvaltningens förslag till fördelning av budget 2020 godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Justerare
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Linn Eriksson, Richard Wendt
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Sammanträdesdatum
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Dnr IFN 2019/176

§ 12

Ansökan om partnerskapsavtal från
Tungelsta scoutkår

Sammanfattning

Tungelsta Scoutkår i Haninge kommun har inkommit med ansökan
om att erhålla bidrag enligt partnerskapsavtal för att bedriva socialt
inriktad verksamhet för barn och unga genom scouting.
Partnerskapsavtal är en bidragsform som i dialog tas fram och
definieras i avtal, i syfte att ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till
föreningar som utför verksamheter som berikar Haninge kommun
och/eller verksamhet mot speciella målgrupper, till exempel barn,
unga och personer med funktionsnedsättning, samt verksamhet i
speciella geografiska områden. Bestämmelserna för
partnerskapsavtal styrdokumentet Reglemente för föreningsbidrag
för ideella föreningar i Haninge kommun, som trädde i kraft 201801-01.
Förvaltningens synpunkter

Våren 2018 ingick nämnden partnerskapsavtal med 4 av
kommunens scoutkårer (KOFN 2018/105, §74 den 20/6-18). Nu
har Tungelsta Scoutkår inkommit med ansökan om att ingå
Partnerskapsavtal med kommunen på samma villkor som de andra
kårerna.
Scoutkåren har i dialog med förvaltningen anfört att
scoutverksamheten, inriktad mot barn och unga, är i behov av en
mer långsiktig framförhållning än årsbasis. Förvaltningen delar
föreningarnas uppfattning och anser att det är mest lämpligt att
bidragsfinansiera via partnerskapsavtal för att skapa trygghet och
långsiktighet i betydelsefulla verksamheter. Scoutingen har en
tydlig social inriktning i sin verksamhet, som på ett betydelsefullt
sätt berikar fritiden för Haninges barn och ungdomar.
Partnerskapsavtalet har ersatt det tidigare scoutbidraget som avsåg
att ge ersättning för föreningarnas lokalkostnader.
Bidragets storlek per år föreslås basera på ett genomsnitt av vad de
andra kårerna erhöll i partnerskapsavtal 2018 per aktiv scout i

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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åldern 7-20 år. Detta för att medlen skall fördelas rättvist.
Föreslaget belopp är kommunicerat med scoutkåren och har mötts
av acceptans.
Förvaltningen föreslår att avtalstiden löper ut samma datum som de
övriga scouternas partnerskapsavtal så att alla avtal, eventuellt,
omförhandlas vid samma tidpunkt.
Underlag för beslut

Förslag till Partnerskapsavtal mellan Haninge kommun och
Tungelsta Scoutkår
Ansökan om partnerskapsavtal från Tungelsta Scoutkår
Förslag till beslut

1. Förslag till partnerskapsavtal och avtalat bidrag om 20 500
kr/år med Tungelsta Scoutkår godkänns.
2. Idrotts- och fritidsnämndens ordförande ges i uppdrag att
underteckna avtalen.
Överläggningar i arbetsutskottet

Michael Fridebäck (M) deltar inte i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Förslag till partnerskapsavtal och avtalat bidrag om 20 500
kr/år med Tungelsta Scoutkår godkänns.
2. Idrotts- och fritidsnämndens ordförande ges i uppdrag att
underteckna avtalen.
__________
Expedieras: Akt, berörda föreningar
För verkställighet: Marianne Bergström
För kännedom: Richard Wendt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Dnr IFN 2019/15

§ 13

Utvecklingsbidrag: utvecklingsbidrag för
Friskis & Svettis

Sammanfattning

IF Friskis & Svettis Haninge (organisationsnummer: 812400-7280)
har ansökt om 100.000 kr i bidrag för att kunna erbjuda
träningsformen ”Plaza” till sina medlemmar.
Enligt delegationsordning punkt 19 är det nämndens arbetsutskott
som beslutar i ärendet då det ansökta beloppet ligger i spannet
50.000 - 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 flera skäl.
2019 års pott för utvecklingsbidrag verksamhet förbrukades i stort.
Den totala bidragsbudgeten/år för bidragsformen år 2020 föreslås
bli 60.000 kr. Föreningen ansöker om 100.000 kr vilket är mer än
hela budgeten för bidragsformen.
Den största kostnaden i ansökan avser en inläggning av en
specialanpassad matta och läggs i lokaler som föreningen hyr av en
extern kommersiell aktör. Det är således inte några lokaler som ägs
av föreningen själva eller kommunens lokaler.
Dessa ovannämnda orsaker utgör en grund för förvaltningens
förslag att avslå ansökan.
Underlag för beslut

Ansökan om utvecklingsbidrag IF Friskis&Svettis Haninge
Utrustningslista ”Plaza”
Förslag till beslut

1. Ansökan om utvecklingsbidrag avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Överläggningar i arbetsutskottet

Nicole Forslund (L) deltar inte i beslutet.
Arbetsutskottets beslut

1. Ansökan om utvecklingsbidrag avslås.
__________
Expedieras: Akt, berörda föreningar
För verkställighet: Marianne Bergström
För kännedom: Richard Wendt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr IFN 2019/172

§ 14

Remiss: Revidering av arkivreglementet

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden har mottagit en remiss angående
revidering av arkivreglementet för Haninge kommun.
Det tidigare arkivreglementet som antogs av kommunfullmäktige
2014-09-08 § 138 ska uppdateras med anledning av nya riktlinjer
inom arkiv- och informationshantering.
Synpunkterna ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda
senast 2020-02-28.
Förvaltningens synpunkter

Idrotts- och fritidsnämnden vill framföra nedan synpunkter på
Förslag till nytt arkivreglemente (bilaga till ärendet).
Kommentarerna är placerade under respektive rubrik i förslaget.
Rubrikerna nr 1-4
Ingen kommentar.
Rubrik 5 Redovisning av arkiv
Under rubriken redovisning av arkivförteckning beskrivs att varje
myndighet skall skapa en egen arkivförteckning. Vilket är i
enlighet med arkivlagen (1990:782) § 6 andra stycket : upprätta
dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av
handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är
organiserat, dels av systematisk arkivförteckning.
Längre ner under samma stycke står att arkivförteckning upprättas
av Haningearkivet i samband med leverans av myndighetens
handlingar.
Förvaltningen menar att dessa två stycken ger motstridig
information. Enligt arkivlagen (enligt paragraf i tidigare stycke) är
det varje myndighets ansvar att upprätta en arkivförteckning. Så
som texten nu är formulerad har Haningearkivet samma uppdrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen efterfrågar ett förtydligande.
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Rubrik 6 Informationshanteringsplan
Under rubrik 6 står följande: ”Vid tillägg av enstaka handlingar får
Haningearkivet lägga till det i berörd nämnds
informationshanteringsplan, tillägget ska sedan samrådas med
berörd myndighet och beslutas”.
Förvaltningen menar att samråd bör ske innan en sådan åtgärd
genomförs om handlingarna tillhör förvaltningens kärnverksamhet
och inte är kommunövergripande handlingar.
Vad gäller kärnverksamheten är det förvaltningen som har ansvar
för- och kunskap om - vilka handlingar verksamheten handhar. Det
är förvaltningen som i egenskap av myndighet ansvarar för sina
handlingar och därmed sin informationshanteringsplan.
Arbetssättet då Haningearkivet vill påkalla förändringar i
förvaltningens informationshanteringsplan bör vara att
sammankalla till samråd för att utreda vad som behöver ändras och
skälet därtill. Därefter åligger det förvaltningen att åtgärda
förändringen.
Allmänt gällande handlingar som rör förvaltningens
kärnverksamhet bör endast förvaltningen kunna ändra i den egna
informationshanteringsplanen.
Övrigt
I rubrik 6, andra stycket, står att informationshanteringsplanen ska
hållas aktuell. Förvaltningen önskar att den nu gällande
informationshanteringsplanen för kommunstyrelseförvaltningen,
som antogs av kommunfullmäktige 2012-03-05, uppdateras, då den
är ett styrdokument för hantering av kommunövergripande
handlingar.
Underlag för beslut

- Remissmissiv från kommunstyrelsen, 2019-11-15
- Förslag till nytt arkivreglemente för Haninge kommun
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Förslag till beslut

1. Förvaltningen yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Förvaltningen yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr IFN 2019/171

§ 15

Motion från Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
och Michael Fridebäck (M) om översyn av
bidragsreglementet

Sammanfattning

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Michael Fridebäck (M) har
lämnat en motion till kommunfullmäktige om att se över
bidragsreglementet. Motionen har sänts på remiss till idrotts- och
fritidsnämnden för yttrande.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
kultur- och fritidsförvaltningen att se över bidragsreglementet i
enlighet med vad som anförs i motionen.
Motionärerna vill att bidragsreglementet ses över för att prioritera
utbetalning av bidrag till barn och unga samt personer med
funktionsnedsättning. Vidare önskar man att reglementet ses över i
syfte att bidragen demokratisäkras.
Förvaltningens synpunkter

Bidragen demokratisäkras på flera sätt idag i de allmänna villkoren
för nu rådande reglemente. Bestämmelser finns kring att föreningen
ska ha en vald styrelse och demokratiskt antagna stadgar.
Föreningen ska också vara uppbyggd och fungera enligt
demokratiska principer och vara öppen för alla som önskar följa
föreningens ändamål och syfte. Föreningen ska även motverka
kränkningar och diskriminering utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna.
Nu gällande bidragsreglemente togs i bruk den 1 januari 2018 då
förvaltningen svarade mot en gemensam nämnd, kultur- och
fritidsnämnden. I och med att förvaltningen från och med den 1
januari 2019 svarar mot två nämnder, ser förvaltningen ett behov
att revidera bidragsreglementet utifrån nu rådande nämndstruktur.
Det kommer att göras under 2020.
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Underlag för beslut

Remiss från kommunstyrelsen 2019-11-12 - Motion från Marietta
de Pourbaix-Lundin (M) och Michael Fridebäck (M) om översyn
av bidragsreglemente
Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Överläggningar i arbetsutskottet

Michael Fridebäck (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordförande konstater att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag till motion från Marietta de PourbaixLundin (M) och Michael Fridebäck (M) om översyn av
bidragsreglementet och Michael Fridebäcks (M) yrkande bifall till
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
arbetsutskottet besluter enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Reservationer

Michael Fridebäck (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr IFN 2019/170

§ 16

Motion från Michael Fridebäck (M) och Sedat
Dogru (M) om att utöka den förebyggande
uppsökande verksamheten

Sammanfattning

Mikael Fridebäck (M) och Sedat Dogru (M) har lämnat en motion i
kommunfullmäktige avseende en utökning av den förebyggande
och uppsökande verksamhet som idrotts- och fritidsnämnden och
socialnämnden är ansvariga för. Motionen har sänts på remiss till
idrotts- och fritidsnämnden och socialnämnden. Remissen ska vara
besvarad 2020-02-28.
Motionärerna framhåller vikten av att alla medborgare i Haninge
kommun ska kunna vistas tryggt i det offentliga rummet och att
inga medborgare ska tvingas välja att stanna hemma på grund av en
otrygg miljö utomhus. Motionären menar att samverkan mellan
Haninge kommun, polisen, föräldrar och föreningar bör förbättras i
syfte att öka tryggheten.
Motionärerna föreslår att den förebyggande och uppsökande
verksamheten som idag bedrivs av idrotts- och fritidsnämnden och
socialnämnden genom förebyggarteamet och fältassistenter utökas.
Syftet är att öka närvaron på kvällar och helger på platser i
kommunen där vuxennärvaron är låg och där fokus är att fånga
upp, aktivera och ska skapa meningsfull fritid för ungdomar i
behov av det.
Förvaltningens synpunkter

Att alla Haninges invånare ska känna sig trygga när de vistas i det
offentliga rummet är en viktig och prioriterad fråga för
förvaltningen. En av idrott- och fritidsnämnden prioriteringar är att
utveckla och stärka processer som leder till en ökad trygghet i och
kring nämndens verksamheter och anläggningar. Som ett led i detta
så anställde Kultur- och fritidsförvaltningen under våren 2019 fyra
fältassistenter med uppdraget att genomföra trygghetsskapande
åtgärder i och utanför Haninges skolor. Deras uppdrag är att vara
där ungdomarna finns och att bedriva ett uppsökande arbete i
kommunens offentliga miljöer. Fältassisterna fångar upp och
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hjälper till att motverka sociala problem. De främjar en positiv
social utveckling och uppväxt för kommunens unga, samtidigt som
de är med i arbetet att verka för en meningsfull fritid för
ungdomarna. Fältassisterna utgör en länk mellan ungdomar, skolan
och olika myndigheter som har kontakt med ungdomarna. De
samarbetar även på ett strukturerat sätt med ungdomarnas föräldrar.
Idrotts- och fritidsnämnden saknar idag medel i tilldelad budgetram
för den pågående satsningen på fältassistenter. Fr o m 2020
möjliggörs verksamheten via medel för trygghetsinsatser från
Kommunstyrelsen . För att möjliggöra en utökning av de
förebyggande och uppsökande insatserna behövs ytterligare medel
tillföras verksamheten.
Underlag för beslut

- Remiss från kommunstyrelsen 2019-11-22 - Motion från Mikael
Fridebäck (M) och Sedat Dogru (M) avseende utökning av den
förebyggande uppsökande verksamheten
Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Överläggningar i arbetsutskottet

Michael Fridebäck (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag till motion från Michael Fridebäck (M) och
Sedat Dogru (M) om att utöka förebyggande uppsökande
verksamheten och Michael Fridebäcks (M) yrkande bifall till
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
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Reservationer

Michael Fridebäck (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, Kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr IFN 2019/169

§ 17

Motion från Samuel Skånberg (V) om att
behålla fritidsgårdar

Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
om att upphäva beslutet i idrotts- och fritidsnämnden om
nedläggning av fritidsgårdar, samt att kostnaden för en fortsatt
verksamhet belastar det ekonomiska resultatet.
Motionären refererar till ett radioinslag från Sveriges radio där en
ung person och en förälder uttalar sig om fritidsgården på Dalarö.
Vidare refererar motionären till den utredning om
fritidsgårdsverksamhet som förvaltningen genomfört. Här menar
motionären bland annat att den fritidsvaneundersökning som Ung
Livsstil genomfört visar att 50 % av ungdomarna i högstadieålder
och 61 % av gymnasieungdomarna inte deltar i förenings- eller
kulturskoleverksamhet. Utredningen pekar också på att behovet av
fritidsgårdsverksamhet är större i socioekonomiskt utsatta områden.
Förvaltningens synpunkter

I idrotts- och fritidsnämndens remissyttrande angående mål och
budget 2020–2021 belyses att den för fritidsgårdsverksamheten
föreslagna budgeten täcker lokalhyror och personalkostnader, men
ger en försumbar summa till verksamhet och aktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningen tillsatte med anledning av
remissyttrandet en utredning av fritidsgårdsverksamheten för att
kunna möta en budget inom ram. Utredningens ambition är att
hantera besparingen på ett sätt som skapar förutsättningar för
verksamhetsutveckling på lång sikt. Utredningens uppdrag var att
lägga förslag på vad som skulle avvecklas, inte om en avveckling
skulle göras.
Utredningen föreslår att avveckla verksamhetsformen träffpunkt.
Det frigör medel som på sikt kan användas för utveckling av den
samlade fritidsverksamheten. I utredningen har det framkommit att
fritidsgårdsverksamheten som helhet behöver nå ut till fler
ungdomar, och uppnå jämställdhetsmålet för att nå fler ur
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målgruppen. Förvaltningen ser ett behov av att genomföra en större
förändring och inleda en djupgående utvecklingsinsats. För att
kunna genomföra det krävs att resurser frigörs.
En ökad ram för öppen fritidsverksamhet för barn och unga ger
naturligtvis större möjligheter för fler aktiviteter. Men
förvaltningen ser också att utvecklingsarbete och prioriteringar i
stor utsträckning kan ge effekt som både skapar nya insikter och
verksamheter. Utredningens förslag innebär att fritidsgårdar
kommer att finnas kvar i de socioekonomiskt svagare områdena i
kommunen och kommer arbeta för föreningsdrivna komplement i
områden där behov finns. Det är förvaltningens uppfattning att
utvecklingsarbetet kommer att leda fram till en angelägen och
spännande fritidsverksamhet för unga i Haninge. I
utvecklingsarbetet kommer såväl medarbetare som unga i
målgruppen delta för att vi ska skapa en fritidsverksamhet som
angår många fler unga i Haninge.
Underlag för beslut

- Remiss från kommunstyrelsen 2019-11-12 – Motion från Samuel
Skånberg (V) om att behålla fritidsgårdar
Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Överläggningar i arbetsutskottet

Michael Fridebäck (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordförande konstaterar att de finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag till motion från Samuel Skånberg (V) om att
behålla fritidsgårdar och Michael Fridebäcks (M) yrkande bifall till
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
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__________
Expedieras: Akt, KS
För verkställighet:
För kännedom:
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