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Utredningsdirektiv – Kartläggning av samlingslokaler
Bakgrund

I Mål och budget 2019–2020 gav kommunfullmäktige
dåvarande kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga
vilka samlingslokaler som finns i de olika kommundelarna och
återkomma med förslag på eventuella kompletteringar.
Uppdraget har överförts till kultur- och demokratinämnden
respektive idrotts- och fritidsnämnden.
Överväganden

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att ge goda
möjligheter till en meningsfull fritid och skapa förutsättningar
för delaktighet i samhället för Haningeborna. En viktig del i
detta arbete är att stimulera möten mellan människor genom
bland annat olika former av stöd till föreningsliv och drift av
verksamhet som erbjuder deltagande i aktuella
samhällsdiskussioner, exempelvis genom föreläsningar,
debatter och kulturarrangemang. Att det finns en tillgänglig
infrastruktur genom bland annat lokaler är en förutsättning
för denna typ av aktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningen genomför en kontinuerlig
översyn kring de lokaler och anläggningar som vi bedriver
verksamhet i. Relevanta tidigare insatser för detta uppdrag är
en kartläggning av kulturlokaler som genomförts i skärgården
2017 och det pågående arbetet med att kartlägga behov av
lokaler i Västerhaninge. Kartläggningen kan med fördel utgå
ifrån och bygga vidare på dessa insatser.
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Syfte

Syftet med utredningen är att kartlägga samlingslokaler i
kommunens olika delar. Utredningen ska ge ett underlag för
en diskussion kring eventuella behov av åtgärder för att stärka
tillgängligheten till denna typ av lokaler.
Avgränsningar

Med samlingslokaler avses inomhuslokaler som är tillgängliga
för allmänheten.
Nedbrytningen på geografisk nivå kommer att göras enligt
den områdesindelning som förvaltningen är indelad i Norr,
Central och Syd.
Eventuella ytterligare avgränsningar kommer att tas fram
under utredningens planeringsfas.
Genomförande

Utredningen leds av förvaltningens utredare och i
arbetsgruppen ingår chef för utveckling och stöd,
kulturstrateg och idrottsstrateg.
Genomförandet av kartläggningen bör göras i dialog med
föreningslivet för att säkerställa att en så stor del av de
relevanta lokalerna ingår i kartläggningen. Vidare bör
eventuella behov av kompletteringar listas enligt en
prioriteringsordning.
Tidsplan

Mars–april: Planering och framtagande av detaljerad
genomförandebeskrivning.
Maj–oktober: Utredningen genomförs.
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November: Föredras utredningen inför
ordförandeberedningen 2019-11-25
December: Utredningen behandlas i kultur- och
demokratinämnden 2019-12-17 och i idrotts- och
fritidsnämnden 2019-12-18.

