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Dnr IFN 2019/5

§ 31

Val av justerare

Arbetsutskottets beslut

Michael Fridebäck (M) utses att justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr IFN 2019/6

§ 32

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen godkänns med följande förändring:
-

Ärende 33 - Budgetuppföljning april utgår, då
budgetuppföljningen ingår i ärende 35 - Idrotts- och
fritidsnämndens delårsrapport 1, 2020.

__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr IFN 2020/13

§ 33

Budgetuppföljning april

Sammanfattning

Ärendet utgår.
__________

Justerare
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Dnr IFN 2020/22

§ 34

Överföring av investeringsmedel till
nämndens investeringsprojekt

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat (2020-04-14, § 66) att idrottsoch fritidsnämndens överföring av investeringsmedel till 2020 års
budget är 21 554 tkr. Nämnden ska fördela medlen på ett antal
pågående och nya investeringsprojekt. Med överföringsmedel
kommer nämndens aktuella investeringsbudget uppgå till 51 854
tkr.
Förvaltningens synpunkter

Med hänsyn till ursprungliga ramar och förbrukning till och med
den 31 december 2019 anser förvaltningen att överföringsmedlen
ska fördelas enligt nedan:
37176 Passersystem, 32 tkr
37190 Ny läktare Torvalla IP, 1 222 tkr
37193 Reinvestering Fjärdlång pir, 5 711 tkr
37202 Upprustning idrottshall funktionsnedsatta, 844 tkr
37234 Byte sprint-/ansatsbanor Torvalla, 928 tkr
37236 Belysning kring spontanytor, 116 tkr
37254 Besöksskåp Torvalla simhall, 66 tkr
37258 Skyltar badplatser, 11 tkr
37271 Brandbergsgården digital skärm, 40 tkr
37279 Torvalla ishall 1+2 köldmedium, 398 tkr
37280 Torvalla ishall 1 kompressor, styrsystem, 420 tkr
37283 Spontanyta 2019, 2 000 tkr
37285 Belysning och löparbanor Torvalla 1 581 tkr,
där 1 800 tkr av ursprunglig budget omfördelas till andra
investeringsprojekt
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37278 Sop- och latrinhus i skärgården, 400 tkr
37296 Skyltar hallar och övriga anläggningar, 47 tkr
37297 Torvalla sporthall arrangemangshall, 153 tkr
37300 Nytorps ängar avlastningsytor, 44 tkr
37332 Nytorps ängar frisbeegolfbana, 37 tkr
37334 LF Norr lokalanpassning 2019, 30 tkr
37335 Torvalla ishall 2 nät, 70 tkr
37336 Torvalla sporthall skurmaskiner, 65 tkr
37266 Upprustning Östnorabadet, 418 tkr
37287 Upprustning Maxingeslingan, 119 tkr
37342 Utbyte av maskiner 1 000 tkr från 2019 års projekt 37302
Hanveden ismaskin. Projekten slås ihop till 37342.
I enlighet med nämndens beslut vid årsredovisningen för 2019
(IFN, 2020-02-12, § 7, punkt 6) om hemställan av
överföringsmedel och kommunfullmäktiges påföljande beslut ska
medel avsättas till följande nya investeringsprojekt:
37340 Ny konstgräsplan/belysning Tungelsta IP, 1 800 tkr
37337 Inventarier Nakterhushallen, 600 tkr
37357 Hanveden löparbanor underlag, 800 tkr
37358 Hanveden avfuktare, 800 tkr
37359 Torvalla simhall kassasystem, 230 tkr
37360 Ung 137 evakuering, 500 tkr
Dessutom föreslår förvaltningen att avsätta medel till följande nya
investeringsprojekt, som inte rymdes i de ospecificerade medlen
tilldelade i Mål och budget 2020 – 2021:
Brandbergens fotbollsplan gå- och körgrind, 200 tkr
Vendelsömalms fotbollsplan gågrind, 50 tkr
Rudan fler toaletter, 300 tkr
Skutan gård belysningsarmatur stora ridvolten, 50 tkr

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

11 (27)

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Torvalla simhall depositionsskåp, 35 tkr
Torvalla sporthall skohyllor, 60 tkr
Torvalla simhall lekhörna foajé, 40 tkr
Torvalla simhall leksaker, 30 tkr
Avslutningsvis föreslår förvaltningen en höjning av projekt 37368
Torvalla IP avbytarbås på hjul med 30 tkr för att även omfatta
anskaffning av nya fotbollsmål.
Återstående 277 tkr lämnas ospecificerat.
Underlag för beslut

- Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2019
- Äskning av ospecificerade investeringsprojekt 2020
- Investeringsäskande från verksamhetschef för ansvar 4810
Livskvalitet och folkhälsa, Syd, ökning av projekt 37340, 2020-0113
- Investeringsäskande från verksamhetschef för ansvar 4610
Livskvalitet och folkhälsa, Norr, 2019-11-08
- Investeringsäskande från verksamhetschef för ansvar 4810
Livskvalitet och folkhälsa, Syd, 2019-12-02 (asfalt)
- Investeringsäskande från verksamhetschef för ansvar 4810
Livskvalitet och folkhälsa, Syd, 2019-12-02 (avfuktare)
- Investeringsäskande från verksamhetschef för ansvar 4711
Torvalla sim- och sporthall, 2019-08-30
- Investeringsäskande från verksamhetschef för ansvar 4610
Livskvalitet och folkhälsa, Norr, 2020-03-10
- Investeringsäskande från verksamhetschef för ansvar 4711
Torvalla sim- och sporthall, 2020-04-07
- Investeringsäskande från verksamhetschef för ansvar 4712
Torvalla IP, 2020-04-20
Förslag till beslut

Överföring av investeringsmedel till 2020 års budget fördelas enligt
följande: passersystem 32 tkr, ny läktare Torvalla IP 1 222 tkr,
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reinvestering Fjärdlång pir 5 711 tkr, upprustning idrottshall
funktionsnedsatta 844 tkr, byte sprint-/ansatsbanor Torvalla 928
tkr, belysning kring spontanytor 116 tkr, besöksskåp Torvalla
simhall 66 tkr, skyltar badplatser 11 tkr, Brandbergsgården
digital skärm 40 tkr, Torvalla ishall 1+2 köldmedium 398 tkr,
Torvalla ishall 1 kompressor, styrsystem 420 tkr, spontanyta
2 000 tkr, belysning och löparbanor Torvalla 1 581 tkr, sopoch latrinhus i skärgården 400 tkr, skyltar hallar och övriga
anläggningar 47 tkr, Torvalla sporthall arrangemangshall 153
tkr, Nytorps ängar avlastningsytor 44 tkr, Nytorps ängar
frisbeegolfbana 37 tkr, LF norr lokalanpassning 30 tkr, Torvalla
ishall 2 nät 70 tkr, Torvalla sporthall skurmaskiner 65 tkr,
upprustning Östnorabadet 418 tkr, upprustning Maxingeslingan
119 tkr, utbyte av maskiner 1 000 tkr, belysning Tungelsta IP
1 800 tkr, inventarier Nakterhushallen 600 tkr, Hanveden
löparbanor underlag 800 tkr, Hanveden avfuktare 800 tkr,
Torvalla simhall kassasystem 230 tkr, Ung 137 evakuering 500
tkr, Brandbergens fotbollsplan gå- och körgrind 200 tkr,
Vendelsömalms fotbollsplan gågrind 50 tkr, Rudan toaletter
300 tkr, Skutan gård belysningsarmatur stora ridvolten 50 tkr,
Torvalla simhall depositionsskåp 35 tkr, Torvalla sporthall
skohyllor 60 tkr, Torvalla simhall lekhörna foajé 40 tkr,
Torvalla simhall leksaker 30 tkr, höjning Torvalla IP
avbytarbås på hjul 30 tkr och ospecificerade medel 277 tkr.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

Överföring av investeringsmedel till 2020 års budget fördelas enligt
följande: passersystem 32 tkr, ny läktare Torvalla IP 1 222 tkr,
reinvestering Fjärdlång pir 5 711 tkr, upprustning idrottshall
funktionsnedsatta 844 tkr, byte sprint-/ansatsbanor Torvalla 928
tkr, belysning kring spontanytor 116 tkr, besöksskåp Torvalla
simhall 66 tkr, skyltar badplatser 11 tkr, Brandbergsgården
digital skärm 40 tkr, Torvalla ishall 1+2 köldmedium 398 tkr,
Torvalla ishall 1 kompressor, styrsystem 420 tkr, spontanyta
2 000 tkr, belysning och löparbanor Torvalla 1 581 tkr, sopoch latrinhus i skärgården 400 tkr, skyltar hallar och övriga
anläggningar 47 tkr, Torvalla sporthall arrangemangshall 153
tkr, Nytorps ängar avlastningsytor 44 tkr, Nytorps ängar
frisbeegolfbana 37 tkr, LF norr lokalanpassning 30 tkr, Torvalla
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ishall 2 nät 70 tkr, Torvalla sporthall skurmaskiner 65 tkr,
upprustning Östnorabadet 418 tkr, upprustning Maxingeslingan
119 tkr, utbyte av maskiner 1 000 tkr, belysning Tungelsta IP
1 800 tkr, inventarier Nakterhushallen 600 tkr, Hanveden
löparbanor underlag 800 tkr, Hanveden avfuktare 800 tkr,
Torvalla simhall kassasystem 230 tkr, Ung 137 evakuering 500
tkr, Brandbergens fotbollsplan gå- och körgrind 200 tkr,
Vendelsömalms fotbollsplan gågrind 50 tkr, Rudan toaletter
300 tkr, Skutan gård belysningsarmatur stora ridvolten 50 tkr,
Torvalla simhall depositionsskåp 35 tkr, Torvalla sporthall
skohyllor 60 tkr, Torvalla simhall lekhörna foajé 40 tkr,
Torvalla simhall leksaker 30 tkr, höjning Torvalla IP
avbytarbås på hjul 30 tkr och ospecificerade medel 277 tkr.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Områdeschefer, chef för Utveckling och stöd
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Dnr IFN 2020/71

§ 35

Idrotts- och fritidsnämndens delårsrapport 1,
2020

Sammanfattning

Ärendet föredras muntligt. Handlingar i ärendet sänds ut inför
nämndens sammanträde.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då
handlingarna ej var utsända till arbetsutskottets sammanträde.
__________
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Dnr IFN 2020/16

§ 36

Kvalitetsberättelse 2019

Sammanfattning

Haninge kommuns verksamhetsstyrning delas upp i mål- och
resultatstyrning samt kvalitetsstyrning. Kvalitetsstyrningens fokus
är utveckling genom förbättringsarbete i verksamheterna. Det är ett
arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet
med ständiga förbättringar.
Varje förvaltning ska enligt kommunens kvalitetspolicy ta fram en
årlig kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen ska ge en samlad bild
av resultatet från det systematiska förbättringsarbetet. Det kan vara
förbättringar för kunder, medborgare och andra externa målgrupper
samt internt inom kommunen. Utgångspunkten för arbetet är
kommunens fyra kvalitetskriterier: bemötande, inflytande, trygghet
och tillgänglighet.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar sedan en lång tid tillbaka
med olika former av kvalitetshöjande insatser. I kvalitetsberättelsen
redovisas ett urval av de insatser som förvaltningen har arbetat med
under 2019.
Underlag för beslut

- Idrotts- och fritidsnämndens kvalitetsberättelse 2019
Förslag till beslut

1. Kvalitetsberättelsen godkänns.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Kvalitetsberättelsen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
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Dnr IFN 2020/53

§ 37

Utökat stöd till föreningslivet

Sammanfattning

Förvaltningen fick i uppdrag den 23 oktober 2019 (IFN 2019/149,
p.8) att i dialog med föreningslivet, utreda hur nämnden på annat
sätt kan stödja föreningslivet och rapportera till nämnd senast i maj
2020.
Förvaltningens synpunkter

För att förstärkningen skall komma så många till dels, samt
harmonisera med intentionerna i kommande IPP föreslår
förvaltningen att:
- budgeten för lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) förstärks med
350.000 kr i syfte att höja den fasta ersättning föreningarna erhåller
per registrerad sammankomst
- 60.000 kr fördelas ut till föreningar som bedriver verksamhet för
funktionsnedsatta. Beräkningsgrund för fördelningen av tillskottet
är föreningarnas registrerade aktiviteter/deltagare LOK-19
- budgeten för ”Föreningsdriven verksamhet”, som syftar till att
stödja föreningars verksamhet för allmänhet utan krav på
medlemskap, höjs med 90.000 kr
Den 8 mars 2020 genomförde Föreningsbyrån en
Föreningsledardag med 22 deltagare som representerade 15
föreningar närvarande.
Följande föreningar närvarande: Fredagsfys Sverige, Haninge
Badmintonklubb, Haninge Cheer Elite, Haninge Handbollsklubb,
Haninge Handikappsklubb, IF SUK, IFK Haninge, Serbiska barn
och ungdomsföreningen Nikola Tesla, Swedish Motion in line,
Tungelsta IF, Vendelsö GF, Västerhaninge IBK, Österhaninge
Skytteförening, Haninge Anchors.
Frågan om hur föreningarna önskade att ett extra bidrag skulle
fördelas diskuterades och en workshop genomfördes.
Många idéer lyftes fram. Merparten av förslagen handlade om en
ökad ersättning inom LOK-stödet. Men även önskemål om stöd till
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verksamheter för funktionsnedsatta och spontanaktiviteter kom
fram.
En förstärkning av LOK med 410.000 kr (inkl. 60.000 för bidrag
för personer med funktionsvariationer) innebär en ökning med
cirka 10 % jämfört med utbetalt bidrag 2019 som var 4.114.729 kr.
Bidragsformen ”föreningsdriven öppen verksamhet” har till syfte
att underlätta och möjliggöra för föreningar att bedriva öppen
verksamhet mot och för allmänheten utan krav på medlemskap.
Bidraget lämpar sig därför väl för att nå personer som i dag står
utanför föreningslivet och kan också användas för att stödja
aktivitet i geografiska områden med svagare deltagande i
föreningslivet.
Förvaltningens uppfattning är att förslagen enligt ovan motsvarar
föreningarnas önskemål. Andra förslag och önskemål som
framkom i workshopen tar förvaltningen med sig i ett fortsatt
utvecklingsarbete.
Underlag för beslut

- Recit Utökat stöd till föreningslivet 2020
Förslag till beslut

1. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens
rapportering av utökat stöd till föreningslivet
2. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att höja budgeten för LOKstödet med 350.000 kr
3. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att fördela 60.000 kr till
föreningar som bedriver verksamhet för funktionsnedsatta,
enligt förvaltningens förslag
4. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att höja budgeten för
”Föreningsdriven verksamhet” med 90.000 kr
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Idrotts- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens
rapportering av utökat stöd till föreningslivet
2. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att höja budgeten för LOKstödet med 350.000 kr
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3. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att fördela 60.000 kr till
föreningar som bedriver verksamhet för funktionsnedsatta,
enligt förvaltningens förslag
4. Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att höja budgeten för
”Föreningsdriven verksamhet” med 90.000 kr
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Richard Wendt, Linn Eriksson
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Dnr IFN 2020/18

§ 38

Föreningsstöd: Förstärkt ridbidrag för år 2019

Sammanfattning

Nämnden fattade den 13 februari 2019 (dnr IFN 2019/17) beslut
om fördelning av budget 2019 för föreningsbidrag inom nämndens
ansvarområden. Budget för bidragsformen ”Förstärkt ridbidrag”
sattes till 448.000 kr. Fem ridföreningar har inkommit med ansökan
om förstärkt ridbidrag.
Bidraget ges i syfte att stärka barn- och ungas ridverksamhet i
Haninge kommun. Bidraget ska möjliggöra för så många barn och
unga som möjligt att delta i ridverksamhet och kan sökas av
ryttarföreningar som är anslutna till ett riksförbund. Bidraget
baseras på antalet sammankomster som föreningen erhållit lokalt
aktivitetsstöd (LOK-stöd) för föregående kalenderår.
Fördelningen av bidraget görs en gång årligen.
Enligt Idrotts- och fritidsnämndens delegationsordning punkt 22
fattar arbetsutskottet beslut om bidragen, då de enskilda beloppen
understiger 150.000 kronor.
Förvaltningens synpunkter

Fem föreningar har ansökt om bidraget och registrerat
sammankomster under 2019.
Tillsammans har dessa föreningar registrerat 3.959 stycken
sammankomster under året (4.149 st 2018).
En budget på 448.000 kr och 3.959 registrerade sammankomster
genererar ett värde på 113,16 kronor per sammankomst
(107,97 kr för 2018).
Underlag till fördelning av bidraget redogörs för i bilaga
”Bilaga Fördelning förstärkt ridbidrag för år 2019”.
Underlag för beslut

- Bidragsansökan från Österhaninge Ridsällskap
- Bidragsansökan Fors Ryttarsällskap
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- Bidragsansökan Haningebygdens Ryttarförening
- Bidragsansökan Tungelsta Ridklubb
- Bidragsansökan Ridklubben Mulen
- Fördelningsberäkning enligt
”Bilaga Fördelning förstärkt ridbidrag för år 2019”
Förslag till beslut

1. Förstärkt ridbidrag beviljas enligt följande:
- Österhaninge Ridsällskap – 128.323 kronor
- Fors Ryttarsällskap – 21.048 kronor
- Haningebygdens Ryttarförening – 107.615 kronor
- Ridklubben Mulen – 95.960 kronor
- Tungelsta Ridklubb – 95.054 kronor
Arbetsutskottets beslut

1. Förstärkt ridbidrag beviljas enligt följande:
- Österhaninge Ridsällskap – 128.323 kronor
- Fors Ryttarsällskap – 21.048 kronor
- Haningebygdens Ryttarförening – 107.615 kronor
- Ridklubben Mulen – 95.960 kronor
- Tungelsta Ridklubb – 95.054 kronor
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Marianne Bergström
För kännedom: Berörd förening, Richard Wendt
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Dnr IFN 2019/197

§ 39

Förändrade entréavgifter för allmänheten till
Torvalla simhall

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen arbetar för att berika livet för Haningebor med kultur
och fritid. Ett grunduppdrag är god tillgänglighet till våra
anläggningar. Förvaltningen har därför gjort en analys över
allmänhetens tillgänglighet till badtider i Torvalla simhall.
Analysen redovisas i bifogad simhallsutredning, Simhallsutredning
för en ökad tillgänglighet.
Kopplat till denna utredning har förvaltningen sett över hur
Torvalla simhall ligger till avseende entréavgifter jämfört med
andra simhallar i Stockholm genom rapporten, Rapport för utökad
tillgänglighet och prisförändring.
I simhallens uppdrag ligger också att öka simkunnigheten för
kommunens medborgare. Skolsimmet är, genom elevens
lagstadgade rätt till simundervisning simhallens första prioritet
inom området. Under 2020 kommer simhallen att öka
stödundervisningen för grundskolans elever. Här ser simhallen ett
behov av ett ytterligare stöd i form av ett simskolekort, med tio
kostnadsfria besök i Torvalla simhall, för de elever som inte klarar
skolans simkunnighetskrav efter utförd stödundervisningens.
Riktlinjer för det tänka Skolsimkortet redovisas i bifogad bilaga,
Simskolekortet, för en ökad simkunnighet i Haninge kommun.
Tillgänglighetsanalysen visar att Torvalla simhall har betydligt
lägre tillgänglighet för allmänhet generellt än andra bad. För barn
och barnfamiljer ligger Torvalla simhall lägst jämfört med de
simhallar som har en liknande kapacitet och storlek.
I prissammanställningen ligger Torvalla simhall lågt i pris
generellt. Gällande badentré har Torvalla simhall, tillsammans med
Skogåshallen, den billigaste engångsentrén och det billigaste 10klippkortet för barn och unga. Torvalla är samtidigt en av endast tre
anläggningar som tar betalt från noll år. För vuxna ligger Torvalla
genomgående i det lägre prisspannet inom samtliga kategorier.
Torvallas familjepris på två vuxna och tre barn är det mest
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förmånliga familjepriset, men det saknas variation av familjepriser
som förvaltningen kan se hos många av de övriga simhallarna.
Förvaltningens förslag är att under 2020 öka tillgängligheten för
barn och barnfamiljer i Torvalla simhall, samtidigt som man höjer
priserna i nivå till övriga simhallar i Stockholms län.
Förändringar av bassängschema och bokning av banor behöver
göras i dialog med simhallens externa aktörer och då framför allt
med Södertörns simsällskap och Fredrika Bremers gymnasium.
En tidsplan, reviderade trivselregler och förslag till nya priser
presenteras i bifogad Simhallsrapport. Prisökningen innebär att
ungefär 10 kr mer i entréavgift för de olika kategorierna.
Underlag för beslut

- Simhallsutredning 2019-11-16, Tillgänglighet och prissättning för
simhallar inom Stockholms län
- Uppdaterade trivselregler för Torvalla simhall, 2019-12-04
- Simhallsrapport, uppdaterad 2020-03-25, För en ökad
tillgänglighet och en prisjustering i nivå med Stockholms län för
Torvalla simhall
- Bilaga, simskolekort 2020-03-25, För en ökad simkunnighet i
Haninge kommun
Förslag till beslut

1. Simhallsutredningen och uppdaterade trivselregler för Torvalla
godkänns.
2. Simhallsrapporten godkänns och nya entréavgifter till simhallen
justeras i enlighet med simhallsrapportens förslag.
3. Simskolekort godkänns för att ge stöd till de elever i grundskolan
som inte når skolans simkunnighetskrav efter utförd
stödundervisning av simlärare på Torvalla simhall.
Överläggningar i arbetsutskottet

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

1. Simhallsutredningen och uppdaterade trivselregler för Torvalla
godkänns.
2. Simhallsrapporten godkänns och nya entréavgifter till simhallen
justeras i enlighet med simhallsrapportens förslag.
3. Simskolekort godkänns för att ge stöd till de elever i grundskolan
som inte når skolans simkunnighetskrav efter utförd
stödundervisning av simlärare på Torvalla simhall.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Jessica Constantinou
För kännedom: Richard Went, Jörgen Haaf
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Dnr IFN 2020/54

§ 40

Partnerskapsavtal IFK Haninge

Sammanfattning

Föreningen IFK Haninge, organisationsnummer: 812400-4774, har
inkommit med ansökan om 2 375.000 kr att erhålla i bidrag för
verksamhetsåren 2020-2024, enligt partnerskapsavtal.
Föreningen önskar teckna partnerskapsavtal med kommunen i syfte
att arbeta och utveckla föreningens fritidsverksamhet, värdegrund
samt arbeta för att få fler flickor att spela fotboll.
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. Det är till exempel
barn, unga och personer med funktionsnedsättning, samt
verksamhet i speciella geografiska områden.
Bestämmelserna för partnerskapsavtal anges i styrdokumentet
Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge
kommun. Styrdokumentet trädde i kraft 2018-01-01.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen gör bedömningen att ansökan inte helt ligger i linje
med bidragets syfte, då den verksamhet föreningen anger i ansökan
omfattas av vad förvaltningen ser som föreningens ordinarie
verksamhet, det vill säga värdegrundsarbete.
Förvaltningen konstaterar samtidigt att föreningens projekt om att
få fler flickor att spela fotboll i kommunens idrottssvaga områden,
rimmar väl överens med Riksidrottsförbundets nystartade projekt
”Idrottssvaga områden” och det skulle troligen lämpa sig väl att
projektledas/finansieras via Riksidrottsförbundet. Eftersom
förvaltningen ser insatsen som viktig, vill framhållas att det i
nämndens bidragsreglemente finns bidragsformer (till exempel
utvecklingsbidrag) som också kan vara lämpliga för insatsen. Men
dessa beviljas förmodligen, med hänsyn tagen till bidragspotternas
storlek, med blygsammare belopp.
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Vad det gäller fritidsverksamhet/uppehållsverksamhet har
förvaltningen i uppdrag att arbeta för föreningsdriven
uppehållsverksamhet där så är befogat. Då det redan finns
verksamhet för barn och ungdomar i närområdet, till exempel
Ekens fritidsgård och Brandbergens fritidsgård, efterfrågar
förvaltningen inte ytterligare öppen uppehållsverksamhet i
området. Förvaltningen gör bedömningen att uppdraget från idrottsoch fritidsnämnden handlar om att möjliggöra verksamhet på
platser som idag inte har tillräckligt utbud och för att nå barn och
unga som idag står utanför fritidsaktivitet.
Detta gör sammantaget att förvaltningen föreslår avslag till IFK
Haninges ansökan om partnerskapsavtal men välkomnar samtidigt
fortsatt dialog/ansökan om bidrag gällande utveckling av
verksamhet för flickor i Jordbro.
Förvaltningen och föreningen har haft möten och samtal under
handläggningsprocessen.
Underlag för beslut

-

Ansökan om partnerskapsavtal från Föreningen IFK
Haninge

-

Bilaga till ansökan

Förslag till beslut

1. Ansökan om partnerskapsavtal avslås.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Ansökan om partnerskapsavtal avslås.
__________
Expedieras: Akt, berörda föreningar
För verkställighet: Marianne Bergström
För kännedom: Richard Wendt
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Dnr IFN 2020/46

§ 41

Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att
inrätta en 4H-gård i Haninge

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att Haninge
kommun ska etablera en 4H-gård. Sverigedemokraterna menar att
en 4H-gård förutom att lära barn och ungdomar om djur och natur
även skulle utveckla besöksnäringen i kommunen. 4H är en ideell
organisation som med hjälp av 4H-gården vill lära barn om djur
och natur. I motionen framhålls kommunens södra delar som en
lämplig plats och att verksamheten skulle kunna drivas i samarbete
med Berga Naturbruksgymnasium.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till en barn- och
ungdomsverksamhet med lant- och smådjur, samt en mångfald av
djur- och växtarter. Tidigare har förvaltningen konstaterat att 4Hgårdar drivs med ett fastslaget koncept med höga krav på
anläggningar, samt är förenat med höga driftskostnader.
Med hänsyn till ovanstående avråder förvaltningen från ett sådant
avtalsförfarande, samt att kultur- och fritidsnämndens budget inte
ger utrymme för etablering av ytterligare en parklek i kommunen.
Redan idag finns det möjlighet för Haninges barn och ungdomar att
besöka Skutans gård för att umgås med hästar och andra smådjur,
eller att ta en promenad i skogarna eller till fågelsjön. Skutans gård
med omgivning ägs av Haninge kommun. Där finns stall,
betesmarker, skogar och en fågelsjö. Verksamheten bedrivs med
stöd från idrotts- och fritidsnämnden.
Underlag för beslut

- Remiss från kommunstyrelsen, 2019-10-03 – Motion från
Christian Lindefjärd (SD) om att inrätta en 4H-gård i Haninge
Förslag till beslut

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

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