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Äldreförvaltningen

Remiss: Förslag till kulturmiljöprogram för Haninge 20182030
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.
Äldreförvaltningens synpunkter
Synpunkter kopplade till mål: Använda
”Många värdefulla kulturmiljöer i Haninge är tillgängliga för alla. Dessa
fungerar som platser för upplevelser, kunskap och samtal om världen,
samhället och människan. Alla, oavsett bakgrund, har möjlighet att
kulturarva1 och att göra anspråk på det kulturarv som format Haninge.”
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 tillgängligheten lyftas fram så
att dessa miljöer blir användbara för personer med funktionsnedsättningar.

1

Kulturarva: att använda spår eller avtryck av mänskligt liv genom tiderna för att skapa förståelse för
tillvaron och det sammanhang vi befinner oss i.
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Synpunkter kopplade till mål: Utveckla
”Haninges bevarade och utvecklade kulturmiljöer bidrar till att skapa
attraktiva miljöer som ger en god livsmiljö, lockar besökare, höjer värdet på
närliggande mark och lockar till investeringar.”
Äldreförvaltningen ser positivt på detta mål och föreslår att
Tillgänglighetsdatabasen (TD) används för att presentera kommunens
kulturmiljöer. Via TD kan såväl byggnader som miljöer presenteras och
graden av tillgänglighet för olika personkategorier anges. TD kan därmed
vara en kanal för att marknadsföra kulturarvsmiljöerna som turistmål.
Förslag till beslut
Yttrandet godkänns.
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