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Dnr KDN 2019/96

§ 55

Remiss: Kulturmiljöprogram för Haninge
kommun 2018-2030

Sammanfattning

Kulturmiljöprogram 2018-2030 med tillhörande kunskapsunderlag
har remitterats från kommunstyrelseförvaltningen med syfte att
stämma av de revideringar och förtydliganden som gjorts sedan
hearingen 2019-02-06. Remissen har sänts till kultur- och
demokratinämnden samt stadsbyggnadsnämnden och ska besvaras
senast 2019-05-27 .
Kulturmiljöprogrammet har tidigare varit på en bred remiss och
därefter antagits av kultur- och fritidsnämnden 2018-03-21, § 24.
Programmet gick sedan vidare för antagande i kommunfullmäktige.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-05-28, § 107,
till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
Avsikten med remissen är att förankra kulturmiljöprogrammet samt
inhämta eventuella kvarvarande synpunkter inför att det på nytt
förs till antagande hösten 2019.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens synpunkter är följande:
Förvaltningen är positiv till det förtydligande av dokumenten, dess
kopplingar, funktion och innehåll som skett i och med figuren och
den förklarande texten i början av samtliga dokument
Förvaltningen vill framföra att figuren som beskriver dokumentens
kopplingar endast ska ha en ruta under ”Haninge – kulturhistorisk
översikt” som heter ”Kulturhistoriska områdesbeskrivningar och
särskilt värdefulla kulturmiljöer”. Detta då det finns ett flertal
separata områdesbeskrivningar för olika platser i Haninge som är
likvärdiga. Rutan om Muskö ska därför utgå för att tydliggöra
figuren.
I styrdokumentet Kulturmiljöprogram 2018-2030 har förändringen
av texten under 4. Ansvar försvagat programmet då ansvaret att
kontakta kulturmiljögruppen har ändrats från ”åligger” till
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”rekommenderas”. Förvaltningens synpunkt är att ”åligger” bör stå
kvar för att programmet ska behålla sin styrka.
Förvaltningen föreslår att texten i styrdokumentet
Kulturmiljöprogram 2018-2030 under 4. Ansvar förtydligas med
följande mening om referensgruppen: ”Kulturmiljögruppen är
sammankallande för en referensgrupp med representanter för
kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen,
kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget som sammanträder
halvårsvis.” Detta då programmets måluppfyllelse är avhängigt ett
kontinuerligt arbete och avstämning som är kommunövergripande.
Förvaltningen noterar att layouten i dokumenten behöver ses över
innan slutversion då rutan med information om
områdesbestämmelser/områdesbeskrivningar fått olika placeringar i
dokumenten.
Underlag för beslut

-

Remissmissiv från kommunstyrelsen 2019-04-08

-

Förslag till styrdokument 2019-04 – Kulturmiljöprogram 20182030

-

Kunskapsunderlag – Kulturmiljövård i Haninge kommun

-

Kunskapsunderlag – Haninge - kulturhistorisk översikt

-

Kunskapsunderlag – Muskö - Kulturhistorisk
områdesbeskrivning och särskilt värdefulla kulturmiljöer

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) lämnar ett särskilt yttrande från
Moderaterna (bilaga) och arbetsutskottet medger att det biläggs
protokollet.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
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Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) hemställer om att få lämna
samma särskilda yttrande som Moderaterna lämnade vid
arbetsutskottet och nämnden medger att det biläggs protokollet.
Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Moderaterna (bilaga).
Nämndens beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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