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§ 158 Remiss: Förslag till kulturmiljöprogram för
Haninge kommun 2018-2030
Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett äldrenämnden möjlighet
att lämna synpunkter på kulturmiljöprogram för Haninge kommun
2018-2030. Synpunkterna ska vara inlämnade till kultur- och
fritidsförvaltningen senast den 2017-12-29.
Syftet med programmet är att ge förutsättningar för att kunna
tillvarata och utveckla kulturmiljöer med högt kulturhistoriskt
värde genom att definiera mål och strategier. Det föreslagna
programmet innehåller tre kulturmiljömål kopplade till bevarande,
användning och utveckling av kulturmiljön. Dessa mål är
formulerade i relation till det nationella kulturmiljömålet ”Ett
hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras,
används och utvecklas”.
Till programmet hör även kunskapsunderlag samt områdesbeskrivningar.
Förvaltningens synpunkter

Synpunkter kopplade till mål: Använda
Äldreförvaltningen ser positivt på detta mål och att kulturmiljöer
görs tillgängliga och används för kommunens verksamheter. För att
detta ska vara möjligt att uppnå behöver frågor om den fysiska
tillgänglig-heten lyftas fram så att dessa miljöer blir användbara för
personer med funktionsnedsättningar.
Synpunkter kopplade till mål: Utveckla
Äldreförvaltningen ser positivt på detta mål och föreslår att
Tillgäng-lighetsdatabasen (TD) används för att presentera
kommunens kultur-miljöer. Via TD kan såväl byggnader som
miljöer presenteras och graden av tillgänglighet för olika
personkategorier anges. TD kan även vara en kanal för att
marknadsföra kulturarvsmiljöerna som turistmål.
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Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2017-10-23 – Tjänsteutlåtande, remiss: Förslag
till kulturmiljöprogram för Haninge 2018-2030
- Remiss: Förslag till kulturmiljöprogram för Haninge 2018-2030
- Bilaga 1a, Kulturmiljöprogrammets kunskapsunderlag
introduktion, 2017-10-02
- Bilaga 1b, Kulturhistorisk översikt, 2017-10-02
- Bilaga 1c, Exempel på kulturhistorisk områdesbeskrivning
Muskö, 2017-10-02
- Bilaga 1d, Exempel på särskilt värdefull kulturmiljö Skarplöt,
2017-10-02
- Bilaga 1e, Rapport medborgardialog, 2017-10-02
Förslag till beslut

1. Yttrandet godkänns.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ordförande Annett Haaf (S) anser att det bör framgå som tillägg till
förvaltningens synpunkter att äldreförvaltningens
träffpunktsverksamhet är en aktiv del av Haninge kommuns
kulturarv och fungerar som en viktig kulturbärare. Som exempel
kan nämnas bokbussen, gemensamma utflykter organiserade av
träffpunkten och samarbete med hembygdsföreningar.
Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Förvaltningens yttrande godkänns med följande tillägg:
”Äldreförvaltningens träffpunktsverksamhet är en aktiv del av
Haninge kommuns kulturarv och fungerar som en viktig
kulturbärare.”
Äldrenämndens beslut

1. Yttrandet godkänns.
__________
Expedieras: Kultur- och fritidsförvaltningen/Akt
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