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Dnr IFN 2019/5

§ 61

Val av justerare

Förslag till beslut

1. Zandrah Svärdh (M) utses att justera protokollet.
Arbetsutskottets beslut

1. Zandrah Svärdh (M) utses att justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

7 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/6

§ 62

Godkännande av dagordning

Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
Arbetsutskottets beslut

1. Dagordningen godkänns med tillägg: Ärende § 71 - Fördelning
år 2020 av medel för Ökad trygghet i och utanför skolan utgår.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

8 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/27

§ 63

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: Barn i Stockholms alla kommuner ska ha rätt
till att ansöka om plats till Barnens ö:s kollogårdar (dnr IFN
2019/131)
- Medborgarförslag: Medborgarförslag: Öppna en parklek av typen
4-H i anslutning till Dammträsk (dnr IFN 2019/132)
Förslag till beslut

1. Medborgarförslagen tas till beredning.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

9 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/28

§ 64

Medborgarförslag: Byggnation och
anläggning av två fotbollsplaner med tak runt
Vega-området

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inlämnat 2018-11-23 föreslås att Haninge
kommun anlägger två fotbollsplaner med tak, i form av tält och
lämpligast i Vega, för att möta behov och önskemål från
föreningslivet att spela fotboll året om.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på förslaget och delar
medborgarens analys om att det behövs minst en 11-spelarplan i
Vegaområdet.
Inom kommunen pågår det ett utvecklingsarbete med området. I
den politiska plattformen har förvaltningen fått i uppdrag, att
tillsammans med andra förvaltningar inom kommunen, utveckla en
ny idrottsplats i den nordvästra kommundelen.
Förvaltningen anammar förslaget om tältlösning och tar med sig
den idén i det fortsatta arbetet.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2018-11-23 - Byggnation och anläggning av
två fotbollsplaner med tak runt Vega-området
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren
För verkställighet: Dennis Fast
För kännedom: Richard Wendt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

10 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/43

§ 65

Medborgarförslag: Utegym i Vega vid
Asplunds väg

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat till Haninge kommun 2018-10-31
föreslås att ett utegym byggs i Vega för att stimulera till en aktiv
livsstil. Förslagsställaren anger skogsdungen vid Asplunds väg som
ett förslag.
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 förvaltningen byggt olika spontanidrottsytor.
Utomhusgym finns i många av kommunens områden.
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.
Förvaltningen kommer fortsättningsvis göra olika satsningar kring
spontanidrott. I idrott- och fritidsnämndens budget för 2019 ryms
inte förslaget att anlägga ett utegym i Vega men förvaltningen tar
med sig förslaget i det fortsatta arbetet.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2018-10-31 – Utegym i Vega vid Asplunds
väg.
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-04

Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-04

__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

13 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/41

§ 66

Medborgarförslag: Inomhuslokal för
boulespel

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inlämnat 2018-10-10 föreslås att Haninge
kommun anlägger en inomhuslokal i Haninge kommun anpassad
för boulespel. Inomhuslokalen bör vara så stor att det ryms 8-10
bouleplaner (14*5 m).
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på förslag som innebär
att medborgare i alla åldrar möjliges en sund, aktiv fritid.
Det finns inte någon bouleförening registrerad inom kommunen
idag och förvaltningen gör bedömningen att efterfrågan på boule
inom prioriterade målgrupper är begränsad. Det finns möjlighet att
spela boule på någon av kommunens anlagda boulebanor
sommartid. Vintertid kan exempelvis bowls spelas inne i någon
idrottshall. Bowls påminner om boule men spelas på gräs, matta
eller konstgjort underlag. Till exempel arrangeras en internationell
tävling årligen i Torvalla sporthall.
En önskvärd utveckling är att en förening med bouleverksamhet
etableras i kommunen. Förvaltningen gör bedömningen att det idag
inte finns tillräckligt underlag för att rättfärdiga byggnation av en
enskild anläggning.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med anläggningar för
fritidsverksamhet och beaktar även behov och placering av
boulebanor i sitt arbete.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2018-10-10 – Inomhuslokal för boulespel i
Haninge kommun
- Kompletterande skrivelse från förslagsställaren 2018-11-13
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

14 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, KS
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

15 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/79

§ 67

Medborgarförslag: Upprustning av vita huset
vid Rudan

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat till Haninge kommun 2019-01-03
uttrycks oro för att den äldre byggnaden benämnd vita huset i
Rudan inte bevaras bättre. I förslaget uttrycks en oro för husets
fasad och risken för fuktskador. Förslagsställaren menar även att
byggnaden bör kulturmärkas.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen är medveten om behovet av underhållsarbete på
byggnaden och ett sådant är påbörjat. Renovering av den södra
gaveln är avslutad och arbetet med den norra gaveln pågår. Husets
långsidor kommer att renoveras under 2020.
Renoveringen genomförs i samråd med förvaltningens
kommunantikvarie. Vita villan är utpekad som kulturhistoriskt
värdefull i kommunens kulturmiljöinventering ”Handen med
omnejd” från 2017. Det innebär att bygganden är skyddad som
kulturhistoriskt värdefull enligt Plan- och bygglagen. Byggnaden
omfattas därför av varsamhetskrav som innebär att ändringar och
renoveringar ska göras varsamt och med hänsyn till byggnadens
karaktär och kulturhistoriska värde.
Den möjlighet en kommun har att ”kulturmärka” en byggnad är via
Plan- och bygglagen och Vita villan har av kommunen fått det
starkaste kulturhistoriska skydd som Plan- och bygglagen kan ge.
Utöver skydd i Plan- och bygglagen kan en byggnad även skyddas
genom att förklaras som ”enskilt byggnadsminne”. Det görs dock
av Länsstyrelsen.
Mer information om Vita villan och Rudans gård finns i
kulturmiljöinventeringen på kommunens hemsida.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2019-01-03 - Upprustning av vita huset vid
Rudan

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

16 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

17 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/81

§ 68

Medborgarförslag: Förbjuda motordrivna
fordon med mer än 5 hk på isen vintertid

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inlämnat 2019-01-25 föreslås att Haninge
kommun förbjuder motordrivna fordon på mer än 5 hk på
Drevvikens is vintertid.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen låter meddela att det redan idag
föreligger ett förbud, inom de lokala trafikföreskrifterna, mot att
framföra motordrivna fordon på isar inom kommunen.
Haninge kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
9, samt 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:
I Haninge kommun på samtliga vattenområden när dessa är
isbelagda får motordrivna fordon inte föras.
Förbudet gäller inte fordon som används vid anläggnings-,
underhålls- eller renhållningsarbete.
Denna författning trädde i kraft den 29 januari 2013.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2019-01-25 – Förbjud motordrivna fordon med
mer än 5hk på isen vintertid
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, KS
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

18 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/103

§ 69

Medborgarförslag: Bygg ett utomhusgym på
Östnora camping nere vid badplatsen

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inskickat till Haninge kommun 2019-02-12,
föreslås att ett utomhusgym ska byggas på Östnora camping nere
vid badplatsen. Förslagsställaren skriver att det är mycket rörelse
på platsen och i och med att badbryggorna ska renoveras är det
många besökare på sommaren som skulle kunna få användning för
ett utegym.
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 förvaltningen byggt olika spontanidrottsytor.
Utomhusgym finns i många av kommunens områden.
På Östnora camping har förvaltningen under 2019 gjort olika
renoveringar och förbättringar. Badbryggan är upprustad, nya
badstegar är uppsatta, det finns två nya grillplatser samt en ny
gungställning. Utöver det är en ny beachvolleyplan anlagd för att
möta intresset för rörelse och lek på campingen som varit
efterfrågad.
Det är roligt att intresset för mer rörelse finns. Inom ramen för den
budget som finns för renoveringen av Östnora camping ser
förvaltningen över om det finns möjligheter att anlägga något
ytterligare för att stimulera till rörelse.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2019-02-12 – Bygg ett utomhusgym på
Östnora camping nere vid badplatsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

19 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

20 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/125

§ 70

Idrotts- och fritidsnämndens delårsrapport 2,
2019

Sammanfattning

Ärendet behandlas på idrotts- och fritidsnämnden.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

21 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/133

§ 71

Fördelning år 2020 av medel för Ökad
trygghet i och utanför skolan

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Ärendet utgår.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

22 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/108

§ 72

Informationshanteringsplan för idrotts- och
fritidsnämnden

Sammanfattning

Enligt Haninge kommuns arkivreglemente, femte paragrafen, ska
varje myndighet ha en informationshanteringsplan som beskriver
myndighetens allmänna handlingar oavsett medium.
En informationshanteringsplan för idrotts- och fritidsnämnden har
skapats genom en noggrann genomgång av myndighetens
handlingar. Förvaltningens arkivarie har tillsammans med
ansvariga chefer samt medarbetare tittat över vilka handlingar som
skapas i verksamheterna. Dessa är nu nedtecknade i
informationshanteringsplanen.
Planen är uppdelad i tre delar. Två delar är kommunövergripande
och redogör för handlingar inom styrande respektive stödjande
verksamhet. Den sista delen redogör för de handlingar som
uppkommer i kärnverksamheten.
Planen har arbetats fram i samråd med Haningearkivet som är
kommunens arkivmyndighet.
Förvaltningens synpunkter

Idrotts- och fritidsnämnden inrättades 2019-01-01 och sedan dess
har kartläggning och framskrivning av en
informationshanteringsplan för den nya myndigheten pågått.
Förvaltningen föreslår, efter samråd med Haningearkivet, att
planen gäller retroaktivt från myndighetens inrättande.
Underlag för beslut

- Förslag 2019-07-25 – Informationshanteringsplan för idrotts- och
fritidsnämnden
Förslag till beslut

1. Informationshanteringsplanen antas.
2. Planen gäller retroaktivt från nämndens inrättande 2019-01-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

23 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Informationshanteringsplanen antas.
2. Planen gäller retroaktivt från nämndens inrättande 2019-01-01.
__________
Expedieras: Akt, förvaltningens kommunikatör
För verkställighet:
För kännedom: Haningearkivet, samtliga chefer på förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll

24 (25)

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Dnr IFN 2019/87

§ 73

Kapacitetsutredning steg 2 sporthallar och
bollplaner

Sammanfattning

Under våren och sommaren 2019 har kultur- och
fritidsförvaltningen tagit fram steg 2 i kapacitetsutredningen kring
Haninges bollplaner och sporthallar. Syftet med utredningen är att
fördjupa kunskapen om kommunens kapacitet för idrottsytor sett ur
föreningslivets perspektiv och nyttjande. Rapporten bygger
huvudsakligen på en enkät med de idrottsföreningar som nyttjar
kommunens bollplaner och sporthallar och bokningsstatistik.
Utredningen ska fungera som underlag inför kommande
investeringar och peka ut åtgärder för att stärka kapaciteten utifrån
befintligt bestånd.
Förvaltningens synpunkter

Tillgången till idrottsytor är en förutsättning för idrottsverksamhet
och en central del i kultur- och fritidsförvaltningens arbete är att
kunna erbjuda detta. Resultatet av utredningen visar på att cirka
hälften av föreningarna som utynttjar sporthallar och bollplaner
upplever en brist i tillgången. Samtidigt visar resultatet på en
nyttjandegrad strax under 80 procent av sporthallarna.
En utmaning för förvaltningen är att det kan råda olika
förväntningar om vad som utgör en god nivå av träningsmängd
mellan förvaltningen och föreningslivet, och mellan föreningar
inom olika idrotter. Det kan därför finnas ett behov av att definiera,
i samverkan mellan politik, förvaltning och föreningsliv om hur vi
gemensamt ser på detta i Haninge kommun. En utmaning för
kommunen är att en orsak till en upplevd brist hos föreningar är
tillgången till utrustning som utgör ett behov för en enskild idrott.
Det kan komma att kräva en prioritering kring vilka av denna typ
av behov som är störst.
Ytterligare utmaningar för förvaltningen som påverkar kapaciteten
är bland annat den upplevda tryggheten kring idrottsytorna,
tillgången till möteslokaler och samverkan med skolverksamheten,
vilket rapporten diskuterar.
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