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Dnr KS 2018/168

§ 107 Kulturmiljöprogram för Haninge kommun
2018-2030
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till
kulturmiljöprogram för Haninge kommun.
Arbetet har letts av en styrgrupp och till att börja med har en
kartläggning och analys av befintliga styrdokument och
kunskapsunderlag på kulturmiljöområdet gjorts. Därefter har
medborgardialog genomförts. Erfarenhetsutbyte med Länsstyrelsen
i Stockholm och andra kommuner i länet har också varit en del av
det förberedande arbetet. Slutsatsen var att kommunen behöver
både mål, strategier och uppdaterad kunskap om kommunens
kulturvärden.
Det fortsatta arbetet med kulturmiljöprogrammet har resulterat i ett
förslag till kulturmiljöprogram för Haninge kommun 2018-2030.
Förslaget har remitterats till kommunala förvaltningar och bolag,
hembygdsföreningar och lokalhållande föreningar samt
Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms läns museum.
I det slutliga förslaget har förtydliganden gjorts i några av
programmets utgångspunkter till mål, och i några av de föreslagna
strategierna. Vidare har en av delarna i kunskapsunderlaget
(Kulturmiljövård i Haninge kommun) utvidgats och innehåller en
fördjupad information om kulturmiljövårdens aktörer, lagstiftning
och roller inom kommunen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och
föreslår att kulturmiljöprogram för Haninge kommun 2018-2030
antas.
Underlag för beslut

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-21, § 24
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- Tjänsteutlåtande 2018-02-09, Förslag till kulturmiljöprogram för
Haninge kommun.
- Förslag till kulturmiljöprogram för Haninge kommun 2018-02-09,
Kulturmiljöprogram 2018-2030
- Kunskapsunderlag 2018-01-25, Kulturmiljövård i Haninge
kommun
- Kunskapsunderlag 2018-01-31, Haninge – Kulturhistorisk
översikt
- Kunskapsunderlag 2017-09-30, Muskö – Kulturhistorisk
områdesbeskrivning och särskilt värdefulla kulturmiljöer
- Kunskapsunderlag 2018-02-05, Rapport om medborgardialog
Kulturmiljö: ”Här är ditt Haninge”
- Redogörelse för remissförfarande, 2018-01-10
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kulturmiljöprogram för Haninge kommun 2018-2030 antas att
gälla från och med 2018-07-01.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna (bilaga)
innebärande att ärendet återremitteras och i andra hand att
kommunalrådsberedningens förslag avslås.
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Marie Litholm
(KD) bifall till eget förslag från Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna (bilaga).
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att ärendet återremitteras och i
andra hand att kommunalrådsberedningens förslag avslås.
Meeri Wasberg (S) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras kl.
15.45.
Sammanträdet återupptas kl. 15.50.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för
ytterligare beredning och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kulturmiljöprogram för Haninge kommun 2018-2030
återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare
beredning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom:

Utdragsbestyrkande

