Uppföljning mars 2012 av Aktionsplan 2010–2025
Uppdrag
Näringslivsutveckling

Arbetsläget (vad har hänt/vad händer)

Arbetsplatsområdet Albyberg tillskapas
med 80 ha byggbar mark.

Detaljplan för etapp 1 vann laga kraft i september 2011. Trafikverket har våren 2012 påbörjat byggandet av infart till området och förberedelser för byggnation av gator i området pågår. Ett hållbarhetsprogram inkluderande vision för området har hösten 2011 arbetats fram i samråd med Albyberg Fastigheter AB och förväntas beslutas politiskt våren
2012. Detaljplanearbetet för etapp 2 förväntas inledas under 2012.
Planarbete för expansion av Jordbro företagspark pågår. Kommunstyrelsen har hösten
2010 godkänt ett optionsavtal med Skanska och Mikael Engström. Avtalet innebär att
förutsättningarna för en flytt av bussdepån i Handen till Dalarökorset, ett läge strax norr
om Albyberg, skall undersökas. Om detta visar sig genomförbart öppnas nya möjligheter
för utveckling av Handens och Brandbergens arbetsplatsområden. Uppdrag att ändra detaljplan inom del av Jordbro som medger utbyggnad av befintlig verksamhet har erhållits.
Programarbete för Norrby gärde syftande till mark för verksamheter pågår.

Fortsatt utveckling och förnyelse av
övriga arbetsplatsområden i Jordbro,
Håga, Handen och i Brandbergen
genomförs.

Öppna Centrum för marin utveckling på
Muskö med plats för nya företagsetableringar.
Öka marknadsföringsinsatserna för etablering av varumärket Haninge

Arrangera näringslivsdagar och frukostmöten och andra forum för en tät
dialog med företagare i Haninge.

Diskussioner förs fortlöpande med Fortifikationsverket och Försvarsmakten om utökning
av den civila verksamheten i anslutning till Musköbasen.
Marknadsföringen av Haninge som etableringsort blir än mer intressant under 2012 när
Albyberg börjar förverkligas. En första marknadsföring av Albyberg görs på fastighetsmässan MIPIM i Cannes i mars 2012. Andra marknadsföringsaktiviteter planeras ske
inom ramen för samarbetet med Stockholms stad, Huddinge och Nynäshamns kommuner
om stråket Globen–Norvik.
Haninge kommun arrangerar årligen Näringslivets dag tillsammans med företagarnas organisationer och anordnar likaså ett antal frukostmöten för att stimulera det lokala näringslivet. Framtagandet av en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun pågår och inkluderar också förslag till nya umgängesformer med näringslivet. En ny besöksnäringsstrategi tas också fram under våren 2012 och även här kommer behovet av och formerna

Kommunen i samarbete med näringslivet stödjer bildandet av ett forum för
ungt entreprenörskap och företagande.
Etablera yrkesakademin och stärka näringslivsanknuten forskning och utveckling.

Utveckla företagslotsen.
Kommunens tjänster utvecklas för ökad
kvalitet och valfrihet för invånarna.

Samarbetet mellan skola och näringsliv
utvecklas och fler praktik- och lärlingsplatser skapas

Stadskärna och handelsplats
Centrala Handen utvecklas till modern
stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser, kultur, utbildning,
handel och service.

för samverkansfora att lyftas.
Inom ramen för samarbetet med Södertörnskommunerna har Haninge kommun åtagit sig
att verka för etablerandet av ett utvecklingscentrum i anslutning till KTH i Haninge. Meningen är att där samla olika verksamheter som kan stimulera till entreprenörskap såväl
från studenter/forskare som från personer verksamma i näringslivet.
Yrkesakademin, ett samarbetsforum mellan Haninge kommun i form av näringslivsverksamheten och gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheterna samt näringslivet, tillskapades sommaren 2008. Samrådsforumet Yrkesakademin avvecklas under året i dess hittillsvarande form, då ett flertal av de frågor som pekades ut har permanentats i den nya
gymnasieskolan, t ex lärlingsutbildningar, praktikinslag, yrkeshögskola, etc. Fortlöpande
följs frågorna mellan kommunstyrelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen och nya
samverkansformer i form av temadagar och aktiviteter inom särskilda områden utvecklas.
En företagslotsfunktion finns på Haninge.se. Som en följd av den näringslivsstrategi som
är under arbete, kommer funktionen att ses över.
Kommunen arbetar enligt fastställd kvalitetspolicy. I efterföljd av inrättandet av lagen om
valfrihetssystem (LOV) utvecklas modeller och metoder som underlättar den enskildes
valfrihet och inflytande över val av insatser och utförare inom hemtjänsten. Idag finns 30
stycken privata utförare vid sidan av det kommunala alternativet. Även inom socialförvaltningens verksamhetsområde pågår arbete med kundvalssystem. Inom kultur- och fritidsnämnden utreds hur en tänkt fritidscheck skulle kunna påverka den enskildes valfrihet
och en konkurrensutsättningsplan håller också på att tas fram.
I och med införandet av den nya gymnasieskolan 2011 och inrättandet av myndigheten
för yrkeshögskola har den roll som en gång gavs Yrkesakademin övertagits av dessa nya
organ. Frågan om praktikplatser för unga diskuteras fortlöpande med företagens organisationer.

Kommunfullmäktige antog våren 2011 Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan
och i november 2011 en handlingsplan för den regionala stadskärnan. Våren 2012 färdigställs Wallenstams byggnation av 200 nya hyreslägenheter vid Poseidons gränd. Detaljplaneprocess kring SveaNors planer på 400 lägenheter och därtill kommersiella och of-

Fler butiker, restauranger och caféer
håller kvällsöppet.

Haninge ska kunna ta emot större evenemang, kongresser och konferenser.

Göra entréerna till Haninge inbjudande
och informativa om events i Haninge.

Euro blir gångbar valuta i Haninge.
Framtidsstråk
Ett attraktivt resecentrum i centrala
Handen skapas.
Pendeltågsstation och ny trafikplats i

fentliga lokaler samt ny överdäckad bussterminal har påbörjats med sikte på färdig detaljplan våren 2013. För andra året i rad genomfördes en attitydmätning av stadskvaliteter i
Haninge på senhösten 2011. Från och med 2012 är Haninge kommun medlem i organisationen Svenska stadskärnor. Ett arbete med att få till stånd ett centrumutvecklingsnätverk
mellan fastighetsägare och handelsidkare från kommunhuset via Haninge centrum, Handens närsjukhus och t.o.m. Port 73 har inletts. Ny detaljplan vid Valla gränd som medger
barnomsorg i bottenvåning och tre våningar med 54 bostäder för äldre blev klar i slutet av
2011 och Senectus byggstartar våren 2012. HSB har 2011 byggstartat ytterligare en etapp
om 80 lägenheter i kvarteret Arken.
Genom att förtäta centrala Handen med fler bostäder skapas underlag för ett utvecklat
serviceutbud. Ett seminarium med större fastighetsägare i Handen genomfördes hösten
2011 och rönte stort intresse. I efterföljd av detta har processer för att överväga stadsutveckling genom förtätning startat hos flera av dessa aktörer.
Kommunfullmäktige har 2010-09-13 uppdragit åt kommunstyrelsen att i samarbete med
kultur- och fritidsnämnden utreda utvecklingen av Kulturhuset i Handen. Utredningen rör
bl.a. förutsättningarna för att ordna större arrangemang än idag och har delats upp i etapper där en första återrapportering kommer att ske under våren 2012.
I enlighet med handlingsplanen för utvecklingen av den regionala stadskärnan Haninge
genomförs våren 2012 ett stormöte med fastighetsägare och handelsidkare från kommunhuset via Haninge Centrum, Handens närsjukhus och inkluderande Port 73 i syfte att söka
etablera en gemensam centrumutvecklingsorganisation. Frågan om entréer, skyltning,
stadsmiljö m.m. är typiska frågor för en sådan organisation att hantera. En attitydundersökning om Handens attraktivitet som stad genomförs årligen sedan hösten 2010 för att
följa utvecklingen. Haninge kommun är sedan 2012 medlem i föreningen Svenska Stadskärnor.
Inga åtgärder har initierats ännu.

Detaljplaneprocess kring SveaNors planer på 400 lägenheter och därtill kommersiella och
offentliga lokaler samt ny överdäckad bussterminal har påbörjats med sikte på färdig detaljplan våren 2013.
Ett bindande avtal är upprättat mellan Haninge kommun och Banverket (numera Trafik-

Vega öppnas.

verket) om bygget av en ny pendeltågstation och mellan Haninge kommun och Vägverket
(numera Trafikverket) om bygget av en ny trafikplats vid Vega. Planarbetet för pendeltågstationen är färdigt och projektering påbörjad. För trafikplatsen pågår arbetet med
framtagandet av en arbetsplan.
Dubbelspår införs på sträckan VästerDubbelspårsutbyggnad på sträckan Västerhaninge–Tungelsta pågår i Trafikverkets regi
haninge–Tungelsta–Nynäshamn.
och beräknas tas i drift i december 2012. För fortsättningen mot Hemfosa har planarbete
inletts med sikte på drifttagning 2016. För sträckan Hemfosa–Nynäshamn finns ingen
finansiering i aktuell statlig planläggning för perioden fram t.o.m. 2021, men linjen finns
med i Trafikverkets inriktning för 2022–2025.
Södertörnssamarbetet inom infrastrukInfrastruktur är en av fyra huvudfrågor i Södertörns Utvecklingsprogram 2010. Kommuturfrågor stärks.
nerna har hittills samarbetat på ett bra sätt främst inom ramen för arbetet med fördelningen av statliga medel till infrastrukturinvesteringar. Kommunerna är överens om att fortsätta samarbeta inför kommande statliga fördelningsbeslut. Samarbetet avser även infrastruktur- och trafikeringsfrågor gentemot bl.a. SL. I samband med SL:s arbete med framtagandet av en ny trafikförsörjningsplan för Stockholms län för Södertörnskommunerna
en strategisk dialog med SL. Kommunerna har inför detta också på egen hand tagit fram
en gemensam prioriteringslista för viktiga kollektivtrafiksatsningar på Södertörn.
Ny trafikplats med anslutning till väg 73 Haninge kommun aktualiserar återkommande frågan med Trafikverket, som inte har
vid Berga färdigställs.
pengar att realisera projektet före 2021.
Södertörnsleden byggs ut.
Trafikverket planerar för Södertörnsledens komplettering och utbyggnad via Flemingsberg till Masmo och E4. Planarbetet är i allt väsentligen avslutat och bygget inleds 2013
med sikte på färdigställande 2015 för delen fram till Masmolänken. Denna sista etapp ut
till E4 avses f.n. börja byggas 2016 med färdigställande 2020.
Ny Stavsväg mellan motorvägen och
Haninge kommun och Trafikverket bygger gemensamt en ny sträckning på 400 m i anTungelsta färdigställs.
slutning till överfarten över järnvägen. Denna del av Stavsvägen färdigställdes 2011. För
återstoden av vägen gäller att Haninge kommun återkommande aktualiserar frågan med
Trafikverket, som inte har pengar att realisera projektet före 2021, men vägen finns med i
Trafikverkets inriktning för 2022–2025.
Snabbtåg öppnas på sträckan Arlanda– Snabbtågs införande på sträckan förutsätter att Citybanan är idrifttagen, vilket beräknas
Haninge.
ske 2017. Haninge kommun har påtalat önskemålet om regionpendel/snabbtåg på sträckan
Nynäshamn–Haninge–Arlanda i remissvar till SL, men ännu inte fått gehör för önskemålen i perioden fram till 2021. Inom ramen för Södertörnssamarbetet har initiativ tagits för

Kollektivtrafiken mellan Haninge och
Stockholm blir tätare.

Fortsatta bulleråtgärder på Gudöbroleden genomförs.

Förstklassig boendemiljö
Kommunen färdigställer detaljplaner för
tusentals nya bostäder i bl a Vegastaden.
Konceptet ”livslångt boende” utvecklas
i samarbete med KTH.
En mångfald när det gäller hustyper/lägenheter och upplåtelseformer
utvecklas i samtliga kommundelar.

Bygglovhanteringen sker effektivt.

Haninge bygger energieffektivt, t ex
passivhus.

att genomföra en demonstrationskörning med ett från Skånetrafiken inhyrt s.k. Öresundståg under en helg bl.a. på sträckan Nynäshamn-Haninge-Arlanda-Uppsala.
En tätare pendeltågstrafik på Nynäsbanan förutsätter att Citybanan är idrifttagen, vilket
beräknas ske 2017. SL planerar därefter för 10 min-trafik till Västerhaninge, i rusningstid
kompletterad med insatståg från Handen, som skulle göra att Handen då fick 5 min-trafik
till Stockholm.
Vid Gudö-Tutviken förbereds bullerplank i Haninge kommuns regi som ett led i detaljplaneläggningen av området. För övriga delar av Gudöbroleden i relation till befintlig
bebyggelse överskrids inte Trafikverkets riktvärden för buller om 65 dB vid fasad och
Trafikverket förbereder därmed inte några åtgärder där.

Den första av sex planerade detaljplaner för bostäder i Vega vann hösten 2010 laga kraft.
Arbete med tre andra detaljplaner pågår och har hunnit olika långt.
Haninge kommun stödjer Centrum för Hälsa och Byggande vid KTH i Haninge ekonomiskt under en fyraårsperiod där livslångt boende utgör en central del av forskningsverksamheten.
Wallenstam bygger hyresbostäder i Handen som är klara 2012. Peab slutför bygget av
bostäder vid Folkparken och förbereder bostäder i gamla kommunhuset. HSB har startat
ytterligare en etapp söder om nuvarande kommunhuset. Nya bostäder planeras av SveaNor i centrala Handen. NCC bygger en etapp i Nedersta. Första detaljplanen i Vega har
vunnit laga kraft. Haninge Bostäder överväger byggnation i Jordbro. Arbete med fler detaljplaner pågår.
Stadsbyggnadsförvaltningen har ändrat sina interna handläggningsrutiner. Uppföljning av
handläggningstider kommer att ske löpande till stadsbyggnadsnämnden. Uppföljningen
utformas så att det även blir möjligt att göra jämförelser med de 14 kommunerna i den s.k.
bygglovalliansen.
Wallenstam har valt att vid bygget av sina nya hus i centrala Handen för första gången
bygga passivhus, vilket också blir det första passivhuset i flerbostadsform i Haninge
kommun. Tornberget bygger nya Höglundaskolan som ett minienergihus med mycket låg
energiförbrukning, dock ej helt i nivå med passivhus. Nya Gudö förskola blir sannolikt
det första passivhuset i kommunens verksamhet.

Haninge Bostäder fortsätter bygga bostäder.

En politisk överenskommelse har i november 2010 träffats om utvecklingen av Haninge
Bostäder. Överenskommelsen innebär att bolaget aktivt kommer att initiera och driva ombildningar i Jordbro och i delar av det äldre bostadsbeståndet i kv Syrenen i Handen, medan det inte är aktuellt med ombildningar i Dalarö, Tungelsta, Vendelsö, Västerhaninge
och delar av centrala Handen. Ombildningar väntas frigöra kapital för nyproduktion av
bostäder.
Stadsnära omvandlingsområden utveck- Detaljplanering av traditionella sommarstugeområden pågår i Vendelsömalm, Norrby,
las.
Kolartorp m.fl. ställen
Levande skärgård och landsbygdsmiljö
Stödja utveckling av besöksnäringen för Haninge kommun medverkar som lead partner i EU-projektet Branding Scandinavian
fler arbetsplatser och företag i skärgård Islands tillsammans med övriga skärgårdskommuner i Stockholms län, Åland samt Åbooch övrig landsbygd.
land under perioden 2009–2012. En besöksnäringsstrategi tas fram våren 2012 i syfte att
stärka samverkan med besöksnäringsföretagare generellt. En särskild matvecka anordnas
sedan hösten 2011 årligen.
Marknadsföra Haninges skärgård vid
En ny skyltning av (väg-)entréerna till Haninge kommun sattes upp hösten 2011 och motentréerna till Haninge.
svarande skyltning längs väg 73 samt i anslutning till (järnvägs-)entréerna planeras för
2012.
Utveckla betaltjänsterna i skärgården
Länsstyrelsen presenterar sin rapport angående betaltjänster i skärgården i mars 2012.
bl.a. för smidig kassahantering och kon- Avsikten är att även presentera ett system för hur dagskassorna på öarna skall hanteras i
tantuttag.
framtiden. Kommunens insats kan bli att bevilja bygglov för att till exempel anpassa ICAbutiken på Utö för installation av bankomat.
Stödja organisationer som verkar för
Haninge kommun deltar i LEADER-projektet UROSS (Utveckla Roslagen och Stockskärgårdens och landsbygdens utveckholms skärgård). Ett av de projekt som UROSS beviljat är anläggandet av en ridslinga vid
ling och fortlevnad.
Kalvsvik i Haninge som byggs i regi av Haninge rid- och körleder ekonomisk förening.
Ett annat projekt i Haninge som kommer till stånd tack vare UROSS-stöd är Muskö Kulturförenings projekt kring en ny dansbana.
Utveckla Haninges stora och växande
Kommunfullmäktige antog hösten 2011 en hästpolicy som klargör kommunens syn på
hästnäring.
hästnäringen och bl.a. stipulerar att kommunen i rollen som markägare ska vara medlem i
Hanige rid- och körleder ekonomisk förening.
Miljö- och klimatsmart

Stärka samverkan mellan kommun och Haninge kommun har som ett led i Klimatstrategins åtgärdsplan tagit initiativ till etablenäringsliv i frågor om energieffektivitet. randet av ett miljönätverk tillsammans med näringslivet. Inom ramen för detta diskuteras
hur företagen kan hjälpa och inspirera varandra att komma vidare i bl.a. frågor om energieffektivitet och hur näringslivets föregångare skulle kunna utmana kommunen på området.
Undersöka möjligheter för utveckling av Ett planeringsunderlag för vindkraft i Haninge kommun togs fram under 2009 och komvindkraft.
mer att arbetas in i den nya översiktsplan för kommunen som nu börjar växa fram med
sikte på antagande 2015.
Haninge kommun arbetar fram en ener- Kommunfullmäktige antog våren 2010 en energiplan för Haninge kommun. En revidering
giplan.
av klimatstrategin/energiplanen görs under 2012 för att nå samstämmighet bl.a. med nya
regionala dokument från länsstyrelsen, landstinget m.fl.
Haninge kommun arbetar mot målen om Kommunfullmäktige antog våren 2010 en klimatstrategi för Haninge kommun med tillhö25 % minskat koldioxidutsläpp.
rande åtgärdsprogram för perioden 2010-2012. Då den kommunala organisationen står för
ca 2,5 % av de totala klimatgasutsläppen i kommunens geografiska område är Haninge
kommun beroende av stöd och hjälp från näringsliv och allmänhet för att ha en chans att
nå målet. Den utan jämförelse största utmaningen handlar om att minska energianvändningen inom transportsektorn, som 2007 i Haninge stod för 70 % av klimatgasutsläppen.
För att belysa livsstilens och arbetsstilens betydelse för bl.a. klimatpåverkan genomförs
120401–130331 projektet Ekopiloter tillsammans med Tyresö kommun och med KTH i
Haninge som utförare. Ett antal enskilda hushåll respektive kommunala verksamheter
kommer under projektet att få coachning i miljösmart leverne/arbetsliv och samtidigt utvärderas.
Haninge kommun i dialog med närings- Kommunfullmäktige har 2010-04-12 fattat ett inriktningsbeslut om införande av separat
livet utreder förutsättningarna för bioinsamling av matavfall från hushållen för biologisk behandling. Motsvarande beslut har
gasutvinning genom insamling och han- fattats i Botkyrka, Huddinge, Nynäshamns och Salems kommuner. Utvecklingen kommer
tering av matavfall.
att drivas av det gemensamt ägda SRV återvinning AB. Bolaget inviger i maj 2012 en
förbehandlingsanläggning för matavfallet, men kommer inte att svara för biogasframställningen. Andra intressenter söks för detta.
Haninge utvecklar moderna metoder för En vattenplan för Haninge kommun har sänts på remiss vid årsskiftet och förväntas kunna
dagvattenhantering i våtmarker.
antas av kommunfullmäktige före sommaren 2012. Kopplat till planen finns en åtgärdslista som bl.a. innefattar förslag till anläggandet av ett antal våtmarker i kommunen.
Informationsinsatser genomförs för att
Haninge kommun informerar kontinuerligt om sitt eget miljö- och klimatarbete. Kommu-

öka kunskaperna om och inspirera till
klimatsmarta verksamheter och idéer.

nen arrangerar också årligen en miljö- och klimatdag i anslutning till högtidlighållandet
av den globala klimatmanifestationen Earth Hour. För att belysa livsstilens och arbetsstilens betydelse för bl.a. klimatpåverkan genomförs det ovan nämnda projektet Ekopiloter
tillsammans med Tyresö kommun och med KTH i Haninge som utförare.
Kommunstyrelsen antog hösten 2010 en ny fordonspolicy, vilken kommer att leda till
minskade utsläpp från kommunens egna fordon. Inom ramen för Södertörnssamarbetet
pågår en förstudie om samordnade varutransporter genom s.k. tredjepartslogistik.
Sommaren 2011 inrättade länsstyrelsen tre nya naturreservat inom Haninge kommuns
gränser; Kolartorp, Skeppnan och Svartsjön.
Erfarenhetsutbyte sker inom ramen för löpande samverkan med Södertörnskommunerna.

Minska antalet transporter och påbörja
utvecklingen av miljövänliga transporter.
Öka antalet skyddade områden i kommunen.
Kommunen bygger energieffektivt och
samverkar med Södertörnskommunerna
för ett ökat energieffektivt byggande.
Kommunen tillsammans med näringsli- Kommunfullmäktige fattade hösten 2011 beslut om inrättandet av en miljöverkstad.
vet utvecklar en miljöverkstad.
Verksamheten startar höstterminen 2012 i temporära lokaler i f.d. Jordbromalmsskolan.
Kunskap till 100 %
Utveckla samarbetet mellan skola och
näringsliv för fler praktikplatser och
fadderskap.
Utveckla en yrkeshögskola.

Det pågår ett arbete i kommunen för att utöka antalet praktikplatser inom kommunen likväl som att entreprenörer som kommunen anlitar också ska kunna erbjuda praktikplatser
till kommunens elever.
Yrkesutbildning sker inom ramen för Centrum Vux. Kommunen söker tillstånd att bedriva fler yrkeshögskoleutbildningar.
Utveckla nya och återkommande samar- Haninge kommun arrangerar två gånger årligen tillsammans med KTH i Haninge samt
rangemang mellan kommunen, KTH
Tyresö och Nynäshamns kommuner samverkansseminariet BESAMS.
och näringslivet.
Marknadsföra Campus Haninge och
KTH:s starka varumärke är en viktig resurs i allt marknadsföringsarbete i Haninge komHaninges högskoleprofil inom byggpro- mun.
cess och produktion, hälsa och livslångt
boende, energi, ljus och miljö.
Erbjuda vuxenutbildning med hög kvali- Utbildningsförvaltningen arbetar för att skapa ett resultatuppföljningssystem för vuxenuttet.
bildning. Detta kommer att bli ett viktigt redskap för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Förvaltningen verkar för ett konstruktivt genomförande av en gemensam vuxenutbildningsregion i länet.

Vidareutveckla Sport Campus Sweden.

Överläggningar pågår i syfte att fler kommuner skall ingå som betalande parter i organisationen.
Skapa ett pedagogiskt centrum. Haninge Ett pedagogiskt centrum har inrättats som bedriver kompetensutveckling på olika nivåer.
ska förknippas och leda pedagogiken:
Detta centrum kommer att vidareutvecklas under året.
”Kunskap till 100 procent”.
Kulturen en kraft för utveckling
Öka marknadsföringen av kulturhistoriska platser och kulturmiljöer.

En kulturmiljökarta med tillhörande broschyr och hemsida tas fram av kultur- och fritidsförvaltningen, klar sommaren 2012. Skyltningen av Jordbro gravfält, galgstenen, runstenar m.m. kommer att ses över och förbättras under 2012.
Främja ökat samarbete mellan kulturin- Lakeside har startat ett musiksamarbete med musikförlag och eventbolag för att både
stitutioner, kulturarbetare, näringsliv och sprida musik från Haninge och kunna genomföra fler konserter i kommunen. Under 2012kommunen.
2013 kommer en konstnärlig gestaltning på Poseidons torg/gränd att göras i samarbete
med fastighetsbolaget Wallenstam. Tvättstugebibliotek har startats tillsammans med en
bostadsrättförening i Jordbro.
Utveckla nya och återkommande samar- Antalet näringsidkare ökade på Haningedagen 2011. Samarbetet med ICA-Maxi har utrangemang mellan kommunen, närings- vecklats. 2011 var första året som förslag togs in från medborgarna för hur ICA-Maxilivet och kulturaktörer.
miljonen ska användas. Detta arbete utvecklas ännu mer för 2012.
Stödja utveckling av företag verksamma Förvaltningen deltar i de två nätverken Creative Stockholm och Innovativ kultur. Detta
inom kultursektorn.
kommer förhoppningsvis att leda till fler samarbeten, som på sikt stödjer utvecklingen av
företag verksamma inom kultursektorn.
Utreda möjligheterna för en utveckling En utredning kommer att presenteras under våren 2012 om hur en kulturskola kan utveckav kulturskola för barn och ungdomar.
las ihop med föreningslivet i Haninge.
Idrott och föreningsliv
Kommunen synliggör, främjar mångfalden och tar tillvara föreningslivets engagemang bl a genom att stödja och söka
samverkan med föreningslivet.
Utveckla Sport Campus Sweden.

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar en årlig idrottsgala (4 år). Föreningslivet lägger själva scheman på ishallar och fotbollsplaner. Tillsammans med föreningslivet
genomförs stora arrangemang, under 2012 bl.a. SM i boxning.

Överläggningar pågår i syfte att fler kommuner skall ingå som betalande parter i organisationen
Tillsammans med ungdomarna skapa ett Lakeside vid Rudan öppnade i juni 2010. Denna verksamhet utvecklas och växer för varje

Ungdomens hus.
Stödja mötesplatser för ungdomar runt
om i kommunen.

år. Bland annat kan nämnas att Lakeside arrangerar en stor dans- och musikfestival för
andra året 2012.
Stödverksamhet för ungdomar som kommunfullmäktige godkände 2011-02-07 kan i och
med att kultur- och fritidsnämndens verksamheter och viss del av det befintliga föreningslivet i Jordbro ska flytta ihop i fd Jordbromalmsskolans huvudbyggnad under 2012, vara
med och påverka och testa nya verksamhetsformer. Projektet stödverksamhet för ungdomar kommer även att försöka att etablera sig i Västerhaninge och/eller Brandbergen under
2012. Fältfritidsledarna utvecklar spontanidrott i kommunens idrottshallar. Fritidsgårdarna har ökat öppethållandet sommartid. Projektet ”Fritidsstödjare” drivs med syfte att hjälpa unga med funktionsnedsättning till ordinarie föreningslivs utbud.

