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§ 106 Remiss: Kulturmiljöprogram för Haninge
kommun 2018-2030
Sammanfattning

Haninge kommuns Kulturmiljöprogram är remitterat till
stadsbyggnadsnämnden och kultur och demokratinämnden,
remisstid 2019-04-16 -- 2019-04-29. Synpunkter ska varas
kommunstyrelseförvaltningen till handa senast 2019-05-27.
Ett nytt kulturmiljöprogram samt nya kunskapsunderlag har tagits
fram. Tanken är att dessa dokument ska fungera som stöd i
processen när vi arbetar med våra kulturmiljöer. Programmet
förklarar också de gängse begrepp som används och beskriver
också de riktlinjer och mål som kommunen har samt de lagar som
berörs.
Avsikten med remissen är att förankra kulturmiljöprogrammet samt
inhämta eventuella kvarvarande synpunkter inför att det på nytt
förs till antagande i Kommunfullmäktige hösten 2019.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att det är ett tydligt dokument och
kunskapsunderlag som tagits fram. Dokumentet förklarar dess
kopplingar, innehåll samt funktion.
Förvaltningen anser att det reviderade materialet har en viktig
funktion som stöd i processen runt våra kulturmiljöer, på respektive
berörda förvaltningar.
I styrdokumentet Kulturmiljöprogram 2018-2030 har förändringen
av texten under 4. Ansvar, försvagat programmet då man ändrat
texten från ”åligger” till ”rekommenderas”. Viktigt att det är tydligt
att man skall kontakta kulturmiljögruppen i dessa frågor.
Förvaltningen noterar att layout på dokumentet behöver ses över
till slutversionen. Både texters placeringar samt bilders upplösning.
Förvaltningen noterar även den korta remisstiden.
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Underlag för beslut

- Remissmissiv från kommunstyrelsen 2019-04-08
1.
2.

Haninge – Kulturhistorisk översikt
Kulturmiljövård i Haninge kommun

Inventering:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Handen, Vega, Kolartorp, Kvarntorp och Hermanstorp
Jordbro
Tungelsta
Vendelsö
Vendelsömalm
Västerhaninge
Muskö

Förslag till beslut

1.

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande
som sitt eget och överlämnar till kommunfullmäktige för
antagande.

Särskilda yttranden

Sven Gustafsson (M) erhåller om att få lämna särskilt yttrande.
Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande
som sitt eget och överlämnar till kommunfullmäktige för
antagande.
Sven Gustafsson (M) medges lämna särskilt yttrande.
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Särskilda yttranden

Sven Gustafsson (M) erhåller om att få lämna särskilt yttrande.
Stadsbyggnadsnämndens beslut

1.

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande
som sitt eget och överlämnar till kommunfullmäktige för
antagande.

Sven Gustafsson (M) medges lämna särskilt yttrande.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KS/KF
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