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Dnr IFN 2019/5

36 Val av justerare
Förslag till beslut

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

1. Dagordningen godkänns.
__________
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38 Styrgrupp för nytt idrottspolitiskt program bordlagt ärende
Ärendet bordlades vid arbetsutskottets sammanträde 2019-04-10.
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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39 Medborgarförslag: Äventyrspark i Krigslida
Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat 2018-06-04 föreslås Haninge
kommun bygga en äventyrspark i Krigslida. Medborgaren skriver
att ytan där fotbollsplanen finns idag kan göras om till en
samlingsplats för alla i området med möjligheter för olika
aktiviteter som exempelvis boule, skateboard och cykling.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att bygga ytor som
kan användas som aktiva mötesplatser där möjligheterna till rörelse
och fysisk aktivitet är stor.
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.
Efterfrågan på ytor för rörelse har varit stor de senaste åren vilket
har resulterat i att kultur- och fritidsförvaltningen byggt olika
spontanidrottsytor, bland annat utomhusgym, en padeltennisbana,
vanliga tennisbanor samt en aktivitets/motorikbana för barn.
Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med spontanidrottsytor
genom bland annat att kartlägga de ytor som finns och hur de
används. Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på
möjligheterna att skapa aktiva mötesplatser som är trygga,
välkomnande och attraherar olika målgrupper ur ett
genusperspektiv. Var dessa ytor kommer att placeras är ännu inte
bestämt.
Förvaltningen tar med sig förslaget om att anlägga en äventyrsbana
i Krigslida i det fortsatta arbetet med spontanytor i kommunen.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-06-04 – Äventyrspark i Krigslida

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
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Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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40 Medborgarförslag: Badbrygga vid Kroksplan,
Dalarö
Sammanfattning

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

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att kommunens alla
medborgare har tillgång till badplatser oavsett var i kommunen
man bor.
Kommunen anlägger under 2019 en badbrygga för allmänheten vid
Lyngsåsa på Dalarö. Denna badbrygga ligger cirka 300 m från
Kroksplan.
Förvaltningen gör därför bedömningen att intentionen i
medborgarförslaget är uppfyllt.
Underlag för beslut

-

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

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För känndom:
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41 Medborgarförslag: Rökförbud på badstränder
Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Haninge kommun 2018-0526 föreslås att Haninge kommun ska införa ett rökförbud vid
kommunens badstränder. Förslagsställaren motiverar förslaget med
att det skulle innebära positiva miljö- och hälsoeffekter.
Förslagsställaren föreslår även att rökzoner upprättas en bit ifrån
badstränderna dit de som vill röka kan gå.
Förvaltningens synpunkter

Rökning är skadligt för hälsan och kan upplevas som störande för
omgivningen. Haninge kommun arbetar aktivt för minskad
rökning, bland annat har kommunen sedan ett antal år infört rökfri
arbetstid för kommunens anställda. Ett införande av ett rökförbud
vid kommunens badstränder skulle kunna bidra till minskad
rökning och innebära en förhöjd upplevelse för badplatsernas
besökare som inte röker.
Den nya lagen, ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter”, som träder i kraft 1 juli 2019 gör det olagligt att röka
utomhus på bland annat idrottsanläggningar, allmänna lekplatser,
tågperronger och busshållplatser. Badstränder omfattas dock inte av
den nya lagen.
Förvaltningen känner inte till att det tidigare kommit in synpunkter
som indikerar att rökning vid kommunens badstränder har varit ett
större problem. Förvaltningen ser även svårigheter med hur
kommunen ska se till att förbudet följs. Vidare är nedskräpning,
genom att exempelvis slänga cigarettfimpar på marken, redan
olagligt enligt Miljöbalken.
Förvaltningen känner till att det finns ett fåtal kommuner i Sverige
som har infört ett rökförbud på kommunens badplatser, däribland
Olofström i Blekinge. Olofström har inte några sanktioner
kopplade till om förbudet bryts eller någon bevakning för att se till
att det följs.
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Mot bakgrund av att förvaltningen inte fått ytterligare indikationer
om att rökning vid kommunens badstränder har varit ett större
problem, och svårigheterna med tillsynen av att ett förbud efterlevs
tycker förvaltningen inte att det är motiverat att införa ett
rökförbud.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-05-26 – Rökförbud på badstränder

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget avslås.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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42 Kultur- och fritidsförvaltningens
kvalitetsberättelse 2018
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 2018.
Underlag för beslut

-

Rapport 2019-04-16 – Kultur- och fritidsförvaltningens
kvalitetsberättelse 2018

Förslag till beslut

1. Kvalitetsberättelsen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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43 Idrotts- och fritidsnämndens delårsrapport 1,
2019
Sammanfattning

Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde
2019-05-22.
__________
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44 Remiss: Motion från Lage Ölund (-) avseende
underhåll samt äldreanpassning av befintligt
utegym på Muskö
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige
avseende upprustning och äldreanpassning av det befintliga
utegymmet på Muskö. Motionen har sänts på remiss till idrotts- och
fritidsnämnden för yttrande senast 2019-05-31.
Motionären lyfter fram att utegymmet används av både fast- och
fritidsboende på Muskö och vill att Haninge kommun skyndsamt
ska uppgradera gymmet och äldreanpassa det.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen tycker det är roligt att utegymmet
på Muskö lockar till aktivitet bland äldre. Vikten av motion genom
hela livet är stor för såväl det psykiska och fysiska välbefinnandet.
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.
Efterfrågan på ytor för rörelse har varit stor de senaste åren vilket
har resulterat i att kultur- och fritidsförvaltningen byggt olika
spontanidrottsytor. Utomhusgym finns i många av kommunens
områden och de är placerade i anslutning till motionsspår eller
idrottsanläggningar för att attrahera och stimulera våra medborgare
till rörelse. Även andra ytor, bland annat en padeltennisbana, två
tennisbanor och en aktivitets/motorikbana för barn färdigställdes
under 2018.
Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med spontanidrottsytor
genom bland annat att kartlägga de ytor som finns och hur de
används. Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på
möjligheterna att skapa aktiva mötesplatser som är trygga,
välkomnande och som attraherar olika målgrupper ur ett
genusperspektiv.
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Förvaltningen ser ett behov av att bygga fler ytor för spontanidrott
på nya ställen och kommer i dagsläget inte att prioritera en
anpassning av utegymmet på Muskö för seniorer.
Underlag för beslut

-

Remiss från kommunstyrelsen 2019-03-05 – Motion från Lage
Ölund (-) avseende underhåll samt äldreanpassning av befintligt
utegym på Muskö

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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45 Remiss: Motion från Lage Ölund (-) avseende
uppförande av aktivitetshus på Muskö
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har lämnat en motion i kommunfullmäktige om att
uppföra ett aktivitetshus på Muskö. Motionen har sänts på remiss
till idrotts- och fritidsnämnden och till kultur- och
demokratinämnden för yttrande. Remissen ska vara besvarad 201905-31.
Motionären framhåller att Muskö saknar ändamålsenliga lokaler för
olika typer av kultur- och fritidsaktiviteter. Framför allt framhålls
brister i lokaler där deltagare är fler än 50 och att idrottshallen
endast är tillgänglig efter 18:00 på vardagar och hela helger för
föreningsliv och allmänhet.
Motionären föreslår att Haninge kommun uppför ett aktivitetshus
med samlingslokaler, utrustade med olika former av IT-stöd, för
upp till 150 deltagare och särskilda utrymmen för barn och unga,
primärvården, träffpunkt för äldre och restaurangkök. Motionären
föreslår att framtagandet av aktivitetshuset sker i samverkan med
skolor och hälsocenter i Haninge och Nynäshamn.
Motionären föreslår att byggandet av aktivitetshuset sker i samråd
med Föreningen Muskö Hembygdsgård eller i kommunens egen
regi.
Förvaltningens synpunkter

Att samlokalisera olika verksamheter kan bidra till ett mer
resurseffektivt utnyttjande av lokaler och stärka samverkan mellan
verksamheter. Det är också ett sätt som kultur-och
fritidsförvaltningen arbetar aktivt för i olika sammanhang.
Exempelvis planerar kultur- och fritidsförvaltningen för ett nytt
aktivitetshus som bland annat samlar, skola, idrottshall, fritidsgård,
träffpunkt för äldre i Vega i nära samverkan med flera förvaltningar
och verksamheter. Ett ytterligare exempel är i Västerhaninge där
det genomförs en behovsanalys kring kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter i nära samarbete med
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stadsbyggnadsförvaltningen med anledning av ombyggnaden av
centrum.
Som regel byggs därför även enskilda idrottshallar för att kunna
utnyttjas av såväl skolor, föreningsliv som allmänheten. De flesta
av kommunens idrottshallar är därför tillgängliga för föreningsliv
och allmänheten 17:00–22:00 på vardagar och 08:00–22:00 på
helger.
Under 2019 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra
uppdraget från kommunfullmäktige om att kartlägga
samlingslokaler. Den utredningen kommer bli ett av underlagen för
prioritering i framtida investeringar. Förvaltningen vill avvakta
detta arbete för att fastställa var i prioriteringsordningen Muskö
ligger innan ett fastställande av förslag om eventuella investeringar
ges.
Underlag för beslut

-

Remiss från kommunstyrelsen 2019-03-05 – Motion från Lage
Ölund (-) om att uppföra ett aktivitetshus på Muskö.

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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46 Remiss: Motion från Lage Ölund (-) avseende
uppförande av multiarena (spontanyta) på
Muskö
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
avseende uppförande av en multiarena på Muskö. Motionen har
sänts på remiss till idrotts- och fritidsnämnden för möjlighet att
lämna yttrande senast 2019-05-31.
Motionären efterfrågar en multiarena som stimulerar till
spontanidrott för alla åldrar. Att vidga möjligheterna till aktivitet
för barnen i skolan nämns särskilt. Motionären föreslår att
multiarenan ska erbjuda samma möjligheter som andra spontanytor
i kommunen med basket, volleyboll, tennis, fotboll med mera samt
att ytan ska vara spolningsbar för vinteraktiviteter. Vidare föreslår
motionären att kommunen verkar för att skyndsamt starta
projektering och byggande av en sådan multiarena/spontanyta på
den mark där befintlig ishockeyrink ligger.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att
utveckla platser för fysisk aktivitet och spontanidrott i kommunen
samt att utbudet ska motsvara efterfrågan i så stor utsträckning som
möjligt.
Efterfrågan på ytor för rörelse har varit stor de senaste åren vilket
har resulterat i att kultur- och fritidsförvaltningen byggt flera nya
spontanidrottsytor innefattande utomhusgym, en
aktivitets/motorikbana för barn, två tennisbanor, en
padeltennisbana och en multiplan. Den sistnämnda ligger i
Brandbergen och liknar den yta som motionären föreslår. Sedan
tidigare finns även en multiplan i Jordbro.
Under 2019 fortsätter förvaltningen arbetet med spontanidrottsytor
genom bland annat att kartlägga de ytor som finns och hur de
används. Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på
möjligheterna att skapa aktiva mötesplatser som är trygga,
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välkomnande och som attraherar olika målgrupper ur ett
genusperspektiv.
Isrinken på Muskö, som föreslås som plats för en ny multiarena,
ligger på kommunens mark och sköts av föreningen Muskö IF.
Rinken spolas till isbana och används av både skola och allmänhet.
Att ersätta rinken med en multiarena, som också skulle kunna
spolas vintertid, skulle så klart bredda användningsområdet och
säkert vara uppskattat av boende och besökare på Muskö.
Förvaltningen ser dock inte en multiarena på Muskö som en
prioriterad satsning i det fortsatta arbetet med spontanidrottsytor i
kommunen då det redan finns ett utegym och flera motionsspår i
området.
Underlag för beslut

-

Remiss från kommunstyrelsen 2019-03-05 – Motion från Lage
Ölund (-) avseende uppförande av multiarena (spontanyta) på
Muskö

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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47 Fördelning av förstärkt ridbidrag 2019
Sammanfattning

Sex ridföreningar har inkommit med ansökan om förstärkt
ridbidrag. Nämnden fattade den 13 februari 2019 (Dnr IFN
2019/17) beslut om fördelning av budget 2019 för föreningsbidrag
inom nämndens ansvarområden. Beslutet innebar en höjning med
83 000 kr av bidragsformen 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 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

Sex föreningar har ansökt om bidraget och registrerat
sammankomster under 2018, vilket ligger till grund för 2019 års
utbetalning av bidraget.
Tillsammans har dessa föreningar registrerat 4 149 sammankomster
under året (jämfört med 3 958 sammankomster 2017).
Med en budget på 448 000 kr och 4 149 registrerade
sammankomster genererar detta ett värde på 107,97 kronor per
sammankomst
(92,22 kr för 2017).
Underlag till fördelning av bidraget redogörs för i bilagan
Uträkning av förstärkt ridbidrag 2019.
Underlag för beslut

-

Uträkning av förstärkt ridbidrag 2019

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kallelse/dagordning

21 (21)

Sammanträdesdatum

2019-05-08

-

Bidragsansökan Österhaninge Ridsällskap

-

Bidragsansökan Utö Sportklubb

-

Bidragsansökan Fors Ryttarsällskap

-

Bidragsansökan Haningebygdens Ryttarförening

-

Bidragsansökan Ridklubben Mulen

-

Bidragsansökan Tungelsta Ridklubb

Förslag till beslut

1. Förstärkt ridbidrag beviljas enligt följande:
Österhaninge Ridsällskap

118 992 kronor

Utö Sportklubb

5 831 kronor

Fors Ryttarsällskap

20 408 kronor

Haningebygdens Ryttarförening 116 508 kronor
Ridklubben Mulen

84 979 kronor

Tungelsta Ridklubb
kronor
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Marianne Bergström
För kännedom: Berörd förening, Richard Wendt

101 283

