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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-29 KOFN 2017/33
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare/utredare

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Presentation av nya medborgarförslag

Sammanfattning
När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige 
till kultur- och fritidsnämnden erbjuds förslagsställaren möjlighet att 
presentera sitt förslag för nämnden inför vidare beredning av ärendet.

Följande medborgarförslag har överlämnats till kultur- och 
fritidsnämnden.

Underlag för beslut
- Medborgarförslag: Bättre märkning av motionsslingorna i 

Rudans friluftsområde (dnr KOFN 2017/157)

- Medborgarförslag: Skapa en amfiteater vid Rudan sjö och 
friluftsgård (dnr KOFN 2017/158)

Förslag till beslut
1. Medborgarförslagen tas till beredning.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt

För verkställighet: Lotta Gusterman 

För kännedom: 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-11 KOFN 2017/104
Handläggare
Jens Eriksson, barn- och ungdomsstrateg

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Medborgarförslag: Parklek i Haninge

Sammanfattning
I ett medborgarförslag, daterat 2017-03-16, föreslås Haninge kommun 
öppna fler parklekar. Förslagsställaren menar att Jordbro parklek är 
förträfflig, men att avståndet är för långt för boende i andra 
kommundelar. I medborgarförslaget hänvisas också till Humlegårdens 
parklek och Blecktornsparken som exempel på bra parklekar i 
Stockholms stad och studiebesök rekommenderas av förslagsställaren. 

Förvaltningens synpunkter
I arbetet med stadsutvecklingsplanen för Haninge stad diskuteras hur 
grönytor och parker kan komma att användas i framtiden (Haninge 
stad stadsutvecklingsplan samrådsversion 2016-10-26). Planeringen 
baseras på att Haninges befolkning kommer att öka markant under de 
kommande åren. Eskilsparken i centrala Handen är en av de parker 
som behandlas i stadsutvecklingsplanen. Ett av flera förslag för att 
göra Eskilsparken till en mer levande och använd yta är att en parklek 
kan komma att anläggas.   

Även om kultur- och fritidsnämndens budget i nuläget inte ger 
utrymme för etablering av ytterligare en parklek i kommunen så 
kommer förvaltningen fortsättningsvis att följa det 
förvaltningsövergripande arbetet med utvecklingen av Haninge stad 
och därmed förutsättningarna för en eventuell nybyggnation av en 
parklek i Eskilsparken.

Underlag för beslut
- Medborgarförslag daterat 2017-03-16 

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

__________
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-11 KOFN 2017/104
Handläggare
Jens Eriksson, barn- och ungdomsstrateg

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt, kommunstyrelsen

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
 Kommunstyrelseförvaltningen Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
 Ekonomiavdelningen 2017-10-13 KOFN 2017/52
Handläggare
Linn Eriksson, controller

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Budgetuppföljning september

Sammanfattning
Resultatet för nämnden efter tredje kvartalet är 137,5 mnkr, vilket är 
5,2 mnkr bättre än periodiserad budget. Inga stora förändringar har 
skett bland nämndernas verksamheter i september månad. 

Helårsprognosen för nämnden är sänkt till ett överskott på 0,5 mnkr, 
som motsvarar tilldelade medel för Kulturparken som inte kommer 
att tas i anspråk. 

Underlag för beslut
- Rapport 2017-10-13 – Månadsuppföljning för perioden januari – 
september 2017. 

Förslag till beslut
1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns. 

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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1

13 oktober 2017
Dnr: KOFN 2017/52

Controllerenheten
Linn Eriksson

Kultur- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning för perioden januari – september 2017

Sammanfattning
Resultatet för nämnden efter tredje kvartalet är 137,5 mnkr, vilket är 5,2 
mnkr bättre än periodiserad budget. Inga stora förändringar har skett 
bland nämndens verksamheter i september månad. 

Helårsprognosen för nämnden är sänkt till ett överskott på 0,5 mnkr, som 
motsvarar tilldelade medel för Kulturparken som inte kommer att tas i 
anspråk. 
 
Tabell 1a: Aggregerad resultaträkning, perioden januari – september 2017

Konto, tkr
Utfall jan - sep 

2017 
Bud ack jan - 

sep 2017 
Avvikelse jan - 

sep 2017 
Budget helår 

2017 
Utfall % av 

budget helår 
I10 - Taxor och avgifter 13 153 12 605 548 16 806 78,3%
I20 - Försäljning av verksamhet 8 355 8 026 329 10 701 78,1%
I30 - Bidragsintäkter 1 823 921 902 1 228 148,4%
I40 - Anslag 5 965 -5 965 7 953
I50 - Övriga Intäkter 608 248 360 331 183,7%
Summa I - Intäkter 23 938 27 765 -3 826 37 020 64,7%
K10 - Lönekostnader -68 950 -70 062 1 112 -93 767 73,5%
K20 - Övriga personalkostnader -1 027 -1 427 401 -1 903 54,0%
K30 - Lokalkostnader -48 926 -49 686 760 -66 248 73,9%
K40 - Kostnader för bidrag -8 345 -8 522 177 -11 316 73,7%
K50 - Köp av tjänster -15 881 -21 421 5 540 -28 562 55,6%
K60 - Köp av varor -9 692 -9 424 -267 -12 566 77,1%
K70 - Övriga kostnader -2 116 -2 737 622 -4 640 45,6%
K80 - Avskrivningar och ränta -6 548 -7 276 727 -9 701 67,5%
K81 - Finansiella kostnader -2 -1 -1 -1 221,3%
Summa K - Kostnader -161 487 -170 557 9 070 -228 704 70,6%
Summa RR -137 549 -142 792 5 244 -191 684 71,8%

Driftsredovisning per område
Tabellen nedan visar nämndens resultat per område, där samtliga 
områden har positiva avvikelser. 
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Tabell 1b: Utfall och budget för nämnden, perioden januari – september 2017
Utfall jan - sep 

2017 
Bud ack jan - 

sep 2017 
Avvikelse jan - 

sep 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

40 - Nämnd och förvaltningsledning 10 183 10 807 624 15 309 -400
40 - Utveckling och stöd 8 524 9 326 802 12 686 0
46 - Område Norr 37 638 39 256 1 617 52 348 1 200
47 - Område Central 49 618 50 926 1 308 68 051 -100
48 - Område Syd 31 586 32 479 893 43 289 -200
Summa Kultur- och fritidsnämnden 137 549 142 792 5 244 191 684 500

tkr

Raden betecknad 40 - Nämnd och förvaltningsledning innehåller 
kostnader för nämndens ledamöter, förvaltningschef och centralt samlade 
kostnader såsom kapitalkostnader för anläggningstillgångar. Ingen 
signifikant bokföringshändelse har inträffat i september som orsakat 
förändringen i helårsprognosen, utan det är kommande händelser som 
ligger bakom förändringen. Det beskrivs i detalj i det separata 
prognosavsnittet som följer efter presentationen av respektive område.  

Rad 40 – Utveckling och stöd har, som tidigare rapporterats, positiv 
avvikelse på grund av släpande kostnader för fastighetsunderhåll. Till 
Utveckling och stöd har även en del av överföringsmedel från tidigare års 
överskott förts, bland annat 0,1 mnkr för att komma igång med arbetet 
med den nya biblioteksplanen. Själva budgetmedlen syns inte än i den 
periodiserade budgeten, eftersom de är placerade i december månad, 
men de finns med i helårsbudgeten. 

Det exakta beloppet är 140 tkr och strategigruppen för biblioteken, där 
biblioteksstrategen på Utveckling och stöd ingår, har utarbetat en plan för 
hur pengarna ska användas i år. De planerade aktiviteterna har sin 
utgångspunkt från de områden som i biblioteksplanen identifierats som 
utvecklingsområden för biblioteken i Haninge1. Bland annat kommer 
tekniska hjälpmedel i form av surfplattor anskaffas för läsfrämjande, 
läxhjälp och språkcafé, ett arbete med uppföljning och statistik på nya sätt 
kommer att påbörjas, ett gemensamt bildarkiv för biblioteken kommer att 
skapas och kompetenshöjande insatser för personalen kommer att 
genomföras. 

Område Norr

Tabell 2a: Utfall och budget område Norr, perioden januari – september 2017

1 Biblioteksplan för Haninge kommun 2017 – 2021, sid 12. 
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tkr
Utfall jan - sep 

2017 
Bud ack jan - 

sep 2017 
Avvikelse jan - 

sep 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

460 - Områdesledning 1 341 1 500 159 2 004 0
4610 - Livskvalitet & folkhälsa 9 593 10 082 489 13 450 400
4611 - Föreningsbidrag 8 313 8 143 -170 10 811 500
462 - Barn och unga rustas för vuxenlivet 7 444 7 468 24 9 902 -100
463 - Information och kunskap 10 947 12 063 1 116 16 182 400
Summa 46 - Område Norr 37 638 39 256 1 617 52 348 1 200

I område Norr skedde flera prognosförändringar vid delårsbokslutet per 
augusti och nu i september har även Kulturskolan lämnat en positiv 
prognos på 0,4 mnkr. Kulturskolan har till höstterminen startat nya 
utbildningar i trolleri, musikal och musikproduktion och planerade även att 
starta kurs i nycirkus. På grund av brist på cirkuspedagoger i 
Stockholmsområdet har kursen i nycirkus inte kommit igång i den 
omfattning som var tänkt, vilket bidrar till den positiva helårsprognosen. 
Förra månaden rapporterades detta som en positiv risk i risk- och 
känslighetsanalysen, men nu flyttas den därifrån till prognostabellen 
istället. 

Område Central

Tabell 2b: Utfall och budget område Central, perioden januari – september 2017

tkr
Utfall jan - sep 

2017 
Bud ack jan - 

sep 2017 
Avvikelse jan - 

sep 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

470 - Områdesledning 868 963 94 1 286 0
471 - Livskvalitet och folkhälsa 26 287 26 398 112 35 290 -200
472 - Barn och unga rustas för vuxenlivet 7 428 7 889 461 10 525 100
473 - Information och kunskap 15 035 15 675 640 20 950 0
Summa 47 - Område Central 49 618 50 926 1 308 68 051 -100

Från område Central finns inte mycket nyheter av ekonomisk art att 
rapportera om jämfört med delårsbokslutet förra månaden. Personal från 
Ekens fritidsgård deltar i förberedelserna för Funkismello, vilket medfört en 
del extra kostnader som inte ligger inom fritidsgårdens ordinarie ram. En 
rutin för den praktiska hanteringen av kostnader för Funkismello är inte 
upprättad än och kostnaderna kommer att uppstå på olika ställen i 
förvaltningen. I tabellen ovan innebär det att den positiva avvikelsen för 
Barn och unga rustas för vuxenlivet egentligen är ännu lite högre, om man 
tar hänsyn till extrakostnader för Funkismello. 

Inför denna uppföljning har en grundligare genomgång av prognosen för 
Handens bibliotek i strategiområdet Information och kunskap gjorts av 
verksamhetschef, områdeschef och controller gemensamt. Framtida 
förväntade intäkter och kostnader för oktober till december har 
prognostiserats och slutsatsen är en nollprognos, trots att den positiva 
avvikelsen är stor just nu. Mediainköp kommer ske i större omfattning än 
förra hösten, då leverantören hade svårt med leveranserna, och olika 
tekniska utrustningar kommer att bytas ut före årsskiftet. 

Område Syd
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Tabell 2c: Utfall och budget område Syd, perioden januari – september 2017

tkr
Utfall jan - sep 

2017 
Bud ack jan - 

sep 2017 
Avvikelse jan - 

sep 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

480 - Områdesledning 901 1 125 223 1 435 0
481 - Livskvalitet och folkhälsa 14 617 14 572 -45 19 439 -100
482 - Barn och unga rustas för vuxenlivet 8 223 8 405 181 11 208 -100
483 - Information och kunskap 7 844 8 378 534 11 207 0
Summa 48 - Område Syd 31 586 32 479 893 43 289 -200

Även i område Syd flyter verksamheten på utan ekonomiska 
överraskningar denna månad. Fakturan för granulat till konstgräsplaner, 
som finansieras av överföringsmedel, har ännu inte kommit, vilket förklarar 
den positiva avvikelsen på raden för områdesledning. Prognoserna är 
oförändrade och befarade underskott respektive överskott inom 
strategiområdet Information och kunskap finns med i risk- och 
känslighetsanalysen även denna månad. 

Prognos, risk- och känslighetsanalys
Vid delårsbokslutet för augusti månad förbättrades nämndens prognos på 
grund av att tilldelade medel för hyresökningar i Kulturparken inte kommer att 
behöva utnyttjas i sin helhet. I detta bokslut försämras prognosen i och med 
att nämndens reserv tas i anspråk för att täcka nedskrivningskostnader för 
Vendelsömalms konstgräsplan. Ytan på konstgräsplanen ska bytas ut redan 
nästa år, medan anläggningstillgången har ekonomisk livslängd ända till år 
2021 i anläggningsregistret. Det bokförda värdet på anläggningstillgången 
måste därför skrivas ned och anpassas till den verkliga beräknade 
livslängden, vilket innebär att nämndens reserv kommer att behöva tas i 
anspråk. 

Helårsprognosen för nämnden är därmed ett överskott på 0,5 mnkr, vilket 
motsvarar tilldelade medel för Kulturparken. Detta prognostiserade överskott 
kan nämnden inte göra anspråk på i ärendet om överföring av driftmedel till 
2018 års ram. Sedan förra månaden har även andra poster tillkommit i 
prognostabellen nedan. 

Tabell 3: Helårsprognos 2017
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Prognosparameter, tkr

Föregående 
månads 

prognos

Prognos 
helår 
2017 Förändring

Nämndreserv 1 000 0 -1 000
Kulturparken 500 500 0
Åtgärdsplan fritidsgårdar -100 -100 0
Eken halvtidssjukskrivning 100 100 0
Hyresintäkter idrottsanläggningar Norr 400 400 0
Ökad energikostnad Torvalla -200 -200 0
Timledare vt Lyckebygården -100 -100 0
Lagning konstgräsplaner i Syd -100 -100 0
Kulturskolan 0 400 400
Förvaltningschef 0 600 600
Nedskrivning konstgräsplaner 0 -1 000 -1 000

0
Summa prognos 1 500 500 -1 000

I avsnittet om område Norr nämndes att Kulturskolan prognostiserar ett 
överskott på 0,4 mnkr. Det beror på att kursen i nycirkus inte kommer kunna 
genomföras i den omfattning som planerats eftersom det råder brist på 
cirkuspedagoger. 

En ny post är även ett prognostiserat överskott på förvaltningschefs 
kostnadsställe. Merparten av denna budget avser kapitalkostnader på 
anläggningstillgångar inom hela förvaltningen, som sedan tidigare har tagits 
upp som en positiv risk i risk- och känslighetsanalysen. Prognosen för enbart 
kapitalkostnaderna är högre än 0,6 mnkr som presenteras i tabellen, men 
den siffran är ett nettobelopp efter reduceringar av obudgeterade kostnader 
som uppkommit under årets gång. 

Det betyder att det finns visst utrymme för nedskrivning av de andra 
konstgräsplanerna, förutom Vendelsömalm. Erfarenheten med 
Vendelsömalms konstgräsplan tyder på att den ekonomiska livslängden för 
en konstgräsplans yta bör kortas från tio år till sju år. Att förkorta 
avskrivningstiden för de återstående sex konstgräsplanerna innebär en 
omedelbar retroaktiv kostnad för den tid som förflutit från och med respektive 
plans aktivering till och med idag, plus en högre kapitalkostnad under de 
färre återstående åren som konstgräsplanen har kvar att leva. 

Kvar i risk- och känslighetsanalysen är nedanstående poster. 

Tabell 4: Risk- och känslighetsanalys
tkr Positiv risk Negativ risk
Brandbergsbadet och LOK-stöd 0 -600
Driftskostnader offentlig konst 0 -1 800
Vakans Miljöverkstan 100 0
Vikarier Västerhaninge bibliotek 0 -100

Summa 100 -2 500
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Utbetalning av lokalt aktivitetsstöd kommer att ske i oktober och det blir 
0,3 mnkr högre än budgeterat. Anledningen är att antalet redovisade 
aktiviteter ökat markant jämfört med samma period förra året. Det är en 
trend i Sverige i stort men Haninge sticker ut på ett positivt sätt och ökar 
mer än genomsnittet. Därför ökar den negativa risken på kostnadsstället 
för Föreningsbidrag. 

Driftskostnader för offentlig konst är uppmärksammad sedan tidigare och 
kostnaden i sig omges inte av en osäkerhet, utan osäkerheten ligger 
snarare i hur den ska hanteras. Förvaltningen har gjort vad den kunnat 
inför framtiden för att denna post inte ska fortsätta öka. 

Den positiva risken för överskott i Miljöverkstans verksamhet på grund av 
vakanta tjänster kvarstår sedan förra månaden, liksom den negativa risken 
för underskott på Västerhaninge bibliotek på grund av dubbla 
personalkostnader för sjukskriven ordinarie personal och inhoppande 
vikarie. 

Investeringsprojekt som genomförs av kommunen
I september månad uppgår totala investeringsbeloppet till 1,3 mnkr fördelat 
på olika investeringsprojekt. Nedan visas ackumulerade investeringsbelopp 
per projekt och inga nya prognosuppgifter har begärts in, utan de är 
oförändrade sedan delårsrapporten i augusti. 

Tabell 5a: Utfall, ram och prognos för investeringsprojekt enligt Mål och budget, perioden januari - september 2017

Projekt, tkr
Utfall jan - 

sep 2017
Budget helår 

2017 Avvikelse

Utfall % av 
budget 

helår

Prognos 
helårs-

förbrukning
37148 - Miljöverkstad 758 1 342 584 56,5% 1 342
37154 - Torvalla Energiprojekt 0 0 0 - 0
37156 - Renovering Höglundabadet 0 1 530 1 530 0,0% 0
37167 - Skyltning av kulturmiljö 0 191 191 0,0% 50
37170 - Kultur- och föreningshuset i Jordbro 2014 0 2 686 2 686 0,0% 0
37172 - Snyggt och Tryggt - KOF 568 608 40 93,4% 1 300
37175 - Båthus Fjärdlången, reinvestering 0 1 111 1 111 0,0% 100
37176 - Passersystem 477 900 423 53,0% 800
37177 - Lokalanpassningar 2015 34 79 45 43,7% 34
37182 - Inventarier till nya idrottshallar 0 8 952 8 952 0,0% 200
37186 - Skutan Stall, markarbete 104 42 -62 248,7% 200
37189 - Projektering ny simhall 151 200 49 75,3% 200
37190 - Ny läktare Torvalla IP 6 2 000 1 994 0,3% 500
37192 - Utveckling Svartbäcken 80 3 841 3 761 2,1% 1 500
37193 - Reinvestering Fjärdlång Pir 69 5 141 5 072 1,3% 2 500
37200 - Torvalla omklädningsrum, Vattenfall 240 0 -240 - 240
37206 - Östnora camping elsäkerhetsarbeten 0 0 0 - 0
37201 - Armatur till motionsspår 0 3 000 3 000 0,0% 1 700
37202 - Upprustning idrottshall funktionsnedsatta 0 1 000 1 000 0,0% 1 200
37203 - Tennisbana Brandbergen 243 300 57 81,1% 150
37204 - Spontanyta 2017 0 500 500 0,0% 500
37205 - Konstgräsplan Torvalla 80 3 500 3 420 2,3% 3 500
Summa investeringar enl Mål och budget 2 810 36 923 34 113 7,6% 16 016

Investeringsprojekt 37172 Snyggt och tryggt startade redan år 2014 och 
innehöll flera delar och involverade flera förvaltningar. För kultur- och 
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fritidsförvaltningen har alla delar färdigställts, utom ett utkikstorn på 
Tornberget, som är kommunens högsta punkt. Övriga delprojekt inom Snyggt 
och tryggt har aktiverats under sommaren och i september har kostnader för 
utkikstornet bokförts på projektet. Utkikstornet beräknas bli dyrare än 
budgeterat. 

I september har även en räkning inom projekt 37203 Tennisbana 
Brandbergen betalts, avseende asfaltering. Tennisbanan är klar, men 
ytterligare fakturor inväntas innan projektet kan aktiveras. 

För projekt 37202 Upprustning idrottshall funktionsnedsatta har ny 
information inkommit. Fastighetsbolaget Tornberget, att skilja från det riktiga 
berget som utkikstornet ska stå på, kommer att genomföra lokalanpassningar 
enligt förvaltningens önskemål och ta ut på framtida hyra istället. Hänsyn 
kommer att tas till det i överföringsärendet av investeringsmedel till 2018 års 
budget. 

Nästa tabell innehåller investeringsprojekt med nya investeringsmedel för 
2017 under rubriken övriga ospecificerade investeringsprojekt.

Tabell 5b: Utfall, ram och prognos för övriga ospecificerade investeringsprojekt enligt Mål och budget 2017, 
perioden januari - september 2017

Projekt, tkr
Utfall jan - 

sep 2017
Budget helår 

2017 Avvikelse

Utfall % av 
budget 

helår

Prognos 
helårs-

förbrukning
37208 - Kof Wifi-satsning 91 150 59 60,6% 150
37209 - V-malm omklädningspaviljonger 0 800 800 0,0% 400
37210 - V-malm matchklocka, resultattavla, mål 89 70 -19 127,0% 100
37211 - V-malm/Brb IP soptunnor 0 40 40 0,0% 40
37212 - Dalarögården teknikupprustning 21 50 29 41,9% 50
37213 - Central cykelparkeringar 0 100 100 0,0% 100
37214 - Rudan transportbil 350 300 -50 116,8% 300
37215 - Rudan/Torvalla ishall asfaltering 257 400 143 64,3% 350
37216 - Torvalla simhall skurmaskin 0 75 75 0,0% 75
37217 - Kulturhuset konferensutrustning 42 60 18 69,6% 60
37218 - Hanvedens IP teknisk bevakning kylaggr. 0 150 150 0,0% 150
37219 - Nödesta motionsspår 0 600 600 0,0% 600
37220 - Åbygården speldatorer, 2 st 46 50 4 92,2% 55
37221 - Parkleken värmekamera 0 75 75 0,0% 75
37222 - Hinderbana till Torvalla simhall 104 0 -104 - 104
Restpost 0 80 80 0,0% 0
Summa investeringar övriga ospecificerade 1 000 3 000 2 000 33,3% 2 609

I september har utgifter i projekten 37214 Rudan transportbil och 37215 
Rudan/Torvalla ishall asfaltering betalts. Bilar anskaffas av den förvaltning 
som behöver bilen, men aktiveras som en anläggningstillgång av 
stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen tar därefter ut en 
internhyra för den anskaffade bilen. 

Tabell 5c nedan visar investeringar i lokalanpassningar och inventarier. 

Tabell 5c: Utfall, ram och prognos för investeringar i lokalanpassningar/inventarier enligt Mål och budget 2017, 
perioden januari - september 2017
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Projekt 37207, tkr
Utfall jan - 

sep 2017
Budget helår 

2017 Avvikelse

Utfall % av 
budget 

helår

Prognos 
helårs-

förbrukning
Ansvar 4631 - Brb bibliotek tillgänglighetsanpass. 13 40 27 33,2% 40
Ansvar 4714 - Kulturhuset diverse 55 101 46 54,6% 101
Ansvar 4730 - Handens bibliotek möbler 0 50 50 0,0% 50
Ansvar 4821 - Åbygården ljudabsorbenter 0 150 150 0,0% 150
Ansvar 4824 - Parkleken gardiner 0 40 40 0,0% 40
Restpost 0 119 119 0,0% 0
Summa investeringar årlig upprustning 68 500 432 13,7% 381

Inköp av möbler till Handens bibliotek är inte påbörjat, men planeras ske före 
årsskiftet. Likaså arbetar område Syd med anskaffning av ljudabsorbenter 
och gardiner till fritidsgårdarna. 

Den sista tabellen visar investeringar i offentlig konst. 

Tabell 5d: Utfall, ram och prognos för investeringar i offentlig konst enligt Mål och budget, perioden januari - 
september 2017

Projekt, tkr
Utfall jan - 

sep 2017
Budget helår 

2017 Avvikelse

Utfall % av 
budget 

helår

Prognos 
helårs-

förbrukning
1901 - Arkens Torg, Konstverk 31 90 59 34,4% 31
1904 - Poseidons torg, Konstverk 53 850 797 6,2% 125
1905 - Haningeterrassen, konstverk 182 2 557 2 375 7,1% 432
1907 - Fredriks yrkesgymnasium, konstverk 15 15 0 100,0% 15
1909 - Åbyparken, konstverk 312 794 482 39,3% 512
1910 - Vega, konstverk 93 750 657 12,5% 125
1911 - Ungdomskonstprojekt, Porten 124 200 76 62,2% 200
1912 - Vikingaskolan, konstverk 7 800 793 0,9% 100
1913 - Ny skola Åbyparken, konstverk 4 800 796 0,4% 100
1914 - Tunnlar Haningeterrassen, konstverk 19 450 431 4,2% 450
1999 - Lös konst 16 550 534 2,9% 550
- 91 1 521 1 430 6,0% 50
Summa investeringar offentlig konst 947 9 377 8 430 10,1% 2 690

I september har inga konstinköp skett och det enda som förändras är sista 
raden som saknar objektskod. Här bokförs lönekostnader för 
konstintendenten löpande och ombokning till respektive konstverk sker 
tertialvis. 

Summan av gjorda investeringar i de fyra ovanstående tabellerna är 4,8 mnkr 
och den totala investeringsramen för helår 2017 är 49,8 mnkr. 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område norr 2017-10-10 KOFN 2017/20
Handläggare
Klas Sandberg, områdechef norr

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Fördelning av budget 2017 för föreningsbidrag

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har  2017 budgeterat 10 670 000 kronor 
fördelat på 20 stycken bidragsformer. Då bidraget ”övrigt bidrag” 
nästan är förbrukat så föreslår förvaltningen en omfördelning av 
budget mellan bidragsformerna. 

”Övrigt bidrag” föreslås höjas från 500 000 kronor till 560 000 kronor 
medan ”Föreningsdriven öppen verksamhet” föreslås sänkas från 
314 000 kronor till 284 000 kronor. Även 
Idrottsarrangemangsbidraget föreslås sänkas från 190 000 kronor till 
180 000 kronor samt startbidraget från 50 000 kronor till 30 000 
kronor.

I förvaltningens förslag ingår en bedömning baserad på dialog med 
föreningarna där det är troligt att det kommer att inkomma 
ansökningar som då inte är redovisade i ärendet.

Förvaltningens synpunkter
Budget för föreningsbidrag är ett sätt för kultur- och fritidsnämnden 
att styra vilka verksamheter som man vill stödja vilket har ett 
signalvärde. Förvaltningen har i sitt förslag enbart utgått från vilka 
bidrag som mest troligt inte kommer att utnyttja sin budget fullt ut för 
2017.

Underlag för beslut
- Tjut 2017-10-10 Fördelning av budget 2017 för föreningsbidrag

Förslag till beslut
1.  Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

till omfördelning av budgeten för föreningsbidrag.

__________
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område norr 2017-10-10 KOFN 2017/20
Handläggare
Klas Sandberg, områdechef norr

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Klas Sandberg
Områdeschef norr

Expedieras: Akt

För verkställighet: Linn Eriksson

För kännedom: 
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Datum 2017-10-10
Dnr KOFN 2017/20

Område Norr
Klas Sandberg

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av budget 2017 för föreningsbidrag.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har 2017 budgeterat 10 670 000 kronor fördelat på 20 
stycken bidragsformer. Då bidraget ”övrigt bidrag” nästan är förbrukat så föreslår 
förvaltningen en omfördelning av budget mellan bidragsformerna. 

”Övrigt bidrag” föreslås höjas från 500 000 kronor till 560 000 kronor medan 
”Föreningsdriven öppen verksamhet” föreslås sänkas från 314 000 kronor till 284 000 
kronor. Även Idrottsarrangemangsbidraget föreslås sänkas från 190 000 kronor till 
180 000 kronor samt startbidraget från 50 000 kronor till 30 000 kronor.

I förvaltningens förslag ingår en bedömning baserad på dialog med föreningarna där det 
är troligt att det kommer att inkomma ansökningar som då inte är redovisade i ärendet.

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till omfördelning 
av budgeten för föreningsbidrag.

Maria Lindeberg
förvaltningschef Klas Sandberg

Områdeschef Norr

___________
Expedieras: Akt, 
För verkställande:
För kännedom: 
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Bakgrund

Kultur och fritidsnämnden har för 2017 budgeterat 10 670 000 kr i föreningsbidrag 
fördelat på 20 olika bidragsformer. Under årets gång så har framför allt bidraget ”övrig 
bidrag” använts för beviljande av bidrag och förvaltningen föreslår därför en 
omfördelning av den pott som är kvar för återstoden av 2017. 

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter

Fördelning av föreningbidragen 2017

I januari 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden att föreningsbidragen skulle fördelas 
enligt följande: 

Kategori Budget 2017
Förstärkt ridbidrag 365 000 kr
Haninge Boxningsklubb 420 000 kr
Skutans gård 497 000 kr
Tungelsta ridklubb 230 000 kr
Muskö IF 65 000 kr
Dalarö SK 45 000 kr
Startbidrag 50 000 kr
Föreningsdriven öppen verksamhet 314 000 kr
Södertörns simsällskap 185 000 kr
Lokalt aktivitetsstöd 3 273 000kr
Studieorganisationer 1 750 000 kr
Kulturverksamhet 1 236 000 kr
Lokalhållande förening 200 000 kr
Drömcash 110 000 kr
Övrigt bidrag 500 000 kr
Lokalbidrag scouter 100 000 kr
Idrottsarrangemang 190 000 kr
Kulturarrangemang 190 000 kr
Projektbidrag kulturmiljö 150 000 kr
Kulturparken 800 000 kr

Beviljade bidrag till och med 2017-09-19

Ett antal bidrag är avtal (Haninge boxningsklubb, Skutans gård, Tungelsta ridklubb, 
Muskö IF, Dalarö SK), bidrag som engångsfördelas (t.ex kulturverksamhet), ännu ej 
utbetalda bidrag (projektbidrag kulturmiljö) eller bidrag där man fördelar hela potten 
(Lokalbidrag scouter, lokalhållande förening. För de bidrag som inte är av karaktärerna 
ovan utan som söks löpande under året så är förbrukningen per 2017-09-19. 
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Startbidrag 15 000 kr
Föreningsdriven öppen verksamhet 153 894 kr
Drömcash 81 500 kr
Övrigt bidrag 445 970 kr
Idrottsarrangemang 108 000 kr
Kulturarrangemang 165 700 kr
Projektbidrag kulturmiljö 31 649 kr

Förslag

Utifrån beviljade bidrag och det behov vi ser av att förstärka bidraget ”övrigt bidrag” 
föreslår förvaltningen följande:

Bidragskategori Budget 2017 Beviljade 
bidrag 2017-09-
19

Förslag till ny 
budget

Övrigt bidrag 500 000 kr 445 970 kr 560 000 kr
Föreningsdriven öppen 
verksamhet

314 000 kr 153 894 kr 284 000 kr

Idrottsarrangemangsbidrag 190 000 kr 108 000 kr 180 000 kr
Startbidrag 50 000 kr 15 000 kr 30 000 kr

I förslaget ingår i bedömningen att förvaltningen i dialog med föreningslivet ser att det 
är troligt att ett antal ansökningar kommer att inkomma i bidragskategorier som man 
inte föreslår får sänkt budget.
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Förvaltningsledning 2017-10-17 KOFN 2017/165
Handläggare
Maria Lindeberg, förvaltningschef

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Omprioritering av investering konstgräs från 
Lyckeby till Haningevallen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2018 – 2019 tilldelat 
kultur- och fritidsnämnden 4 500 tkr i investeringsmedel avseende en 
konstgräsplan på Lyckeby idrottsplats år 2018.

Nämnden finner i samråd med den största förening som verkar i 
Lyckebyområdet, Vendelsö IK, att tidpunkten för att anlägga en 
konstgräsplan i Lyckeby har lägre prioritet än att anlägga en 
konstgräsplan på Haningevallens nuvarande naturgräs under år 2018. 
Detta eftersom bygget av en ny idrottshall förmodligen kommer att 
pågå under större delen av 2018 och risk finns att den nya 
konstgräsplanen inte kan vara tillgänglig medan bygget av 
idrottshallen pågår. I värsta fall tar planen skada av lagring eller 
transporter till och från byggarbetsplatsen. Däremot ser såväl 
nämnden som föreningen att Haningevallen, där föreningen redan har 
café och omklädningsrum, skulle kunna bli en mer effektivt använd 
fotbollsplan vid utbyte av naturgräs till konstgräs. Vendelsö IK:s 
styrelse menar också att Haningevallen kan bli en fin samlingsplats för 
föreningens medlemmar vilket skulle gynna föreningens verksamhet i 
stort och vara bidragande till utökad sammanhållning i föreningen. 
Inför anläggandet av nya fotbollsplaner är det väsentligt att 
genomföra en fördjupad analys av mark- och 
parkeringsförutsättningar. 

Tidsmässigt lämpar sig därför ett anläggande på Lyckeby idrottsplats 
bättre under år 2019 och nämnden avser därför att aktualisera 
behovet av konstgräsplan på Lyckeby idrottsplats i yttrandet om Mål 
och budget 2019 – 2020 istället. Det är fortfarande väsentligt att 
konstgräs finns i tillgå i nära anslutning till skolor med syftet att 
möjliggöra såväl rörelse under skoltid som spontant- och 
föreningsnyttjande på fritiden.

Underlag för beslut
- Mål och budget 2018 – 2019 (finns att läsa på haninge.se)
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Förvaltningsledning 2017-10-17 KOFN 2017/165
Handläggare
Maria Lindeberg, förvaltningschef

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden hemställer till 

kommunfullmäktige om att få överföra 4 500 tkr av 
investeringsramen 2018 från att gälla konstgräsplan på 
Lyckeby idrottsplats till att gälla konstgräsplan på 
Haningevallens idrottsplats.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Expedieras: Akt, KS

För verkställighet: 

För kännedom: Linn Eriksson
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område norr 2017-09-26 KOFN 2017/114
Handläggare
Klas Sandberg, Områdeschef Norr

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Kulturstipendium 2017

Sammanfattning
Sammanfattning
Haninge kommuns kulturstipendium utlystes under våren 2017. 

Utdrag ur bidragsreglementet: 

”Stipendiet delas i första hand ut till enskilda personer som är bosatta 
eller verksamma i Haninge. Stipendiet kan också delas ut till lokalt 
verksamma grupper och organisationer. Stipendiesumman är totalt 
60 000 kronor och är skattefri. Kultur- och fritidsnämnden kan fördela 
stipendiesumman mellan två eller tre stipendieformer till flera mottagare.”

Förvaltningen har genom en arbetsgrupp bedömt de 15 ansökningar 
som inkommit. Bedömningen har skett genom egen bedömning, 
diskussion i gruppen och slutligen referens för de mest intressanta 
ansökningarna.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att stipendiet delas mellan 
sex stycken stipendiater.

Förvaltningens synpunkter
15 stycken ansökningar har inkommit varav fler håller god kvalitet. 
Förvaltningen föreslår därför att två stipendiater tilldelas stipendie 
inom respektive kategori; arbetsstipendium, ungdomsstipendium samt 
meritstipendium. Alla på 10 000 kronor var. Alla föreslagna har fått 
goda omdömen i arbetsgruppen samt har bra utlåtanden via 
referenstagning.

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2017-09-26 – Kulturstipendium 2017

- 2017-09-26 Stipendieansökningar 2017
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område norr 2017-09-26 KOFN 2017/114
Handläggare
Klas Sandberg, Områdeschef Norr

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Niklas Eriksson 

tilldelas 2017 års meritstipendium a´10 000 kronor.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Pa Modou Badije 
tilldelas 2017 års meritstipendium a´10 000 kronor.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Mbo Momo tilldelas 
2017 års ungdomsstipendium a´ 10 000 kronor. 

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Yandeh Sallah tilldelas 
2017 års ungdomsstipendium a´10 000 kronor. 

5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Paul Pignon tilldelas 
2017 års arbetsstipendium a´10 000 kronor.

6. Kultur och fritidsnämnden beslutar att Marita Lundin tilldelas 
2017 års arbetsstipendium a´10 000 kronor.

7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef 

Klas Sandberg
Områdeschef Norr

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ingrid Jannergren-Johansson

För kännedom: 
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Datum 2017-09-26
Dnr KOFN 2017/114

Område Norr
Klas Sandberg

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse Kulturstipendium 2017
Sammanfattning
Haninge kommuns kulturstipendium utlystes under våren 2017. 

Utdrag ur bidragsreglementet: 

”Stipendiet delas i första hand ut till enskilda personer som är bosatta eller verksamma i 
Haninge. Stipendiet kan också delas ut till lokalt verksamma grupper och organisationer. 
Stipendiesumman är totalt 60 000 kronor och är skattefri. Kultur- och fritidsnämnden kan 
fördela stipendiesumman mellan två eller tre stipendieformer till flera mottagare.”

Förvaltningen har genom en arbetsgrupp bedömt de 15 ansökningar som inkommit. 
Bedömningen har skett genom egen bedömning, diskussion i gruppen och slutligen 
referens för de mest intressanta ansökningarna.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att stipendiet delas mellan 6 stycken 
stipendiater.

Underlag för beslut
- 2017-09-26 – Stipendieansökningar 2017 

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Niklas Eriksson tilldelas 2017 års 
meritstipendium a´10 000 kronor.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Pa Modou Badije tilldelas 2017 års 
meritstipendium a´10 000 kronor.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Mbo Momo tilldelas 2017 års 
ungdomsstipendium a´10 000 kronor.

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Yandeh Sallah tilldelas 2017 års 
ungdomsstipendium a´10 000 kronor.

5. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Paul Pignon tilldelas 2017 års 
arbetsstipendium a´10 000 kronor.

6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Marita Lundin tilldelas 2017 års 
arbetsstipendium a´10 000 kronor.
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Maria Lindeberg
förvaltningschef Klas Sandberg

Områdeschef Norr

___________
Expedieras: Akt, 
För verkställande: Ingrid Jannergren-Johansson
För kännedom: 

Bakgrund

Haninge kommuns kulturstipendium delas årligen ut till i första hand enskilda personer 
som bor eller verkar i Haninge. Stipendiet på totalt 60 000 kronor kan delas i upp i de 
tre stipendieformerna arbetsstipendium, ungdomsstipendium samt meritstipendium.
Stipendieutdelningen är den 9 december på Haningesalongen i Kulturhuset.

Utdrag ur bidragsreglementet: 

”Stipendiet delas i första hand ut till enskilda personer som är bosatta eller verksamma i 
Haninge. Stipendiet kan också delas ut till lokalt verksamma grupper och organisationer. 
Stipendiesumman är totalt 60 000 kronor och är skattefri. Kultur- och fritidsnämnden kan 
fördela stipendiesumman mellan två eller tre stipendieformer till flera mottagare.”

Ärendets beredning

Förvaltningen har genom en arbetsgrupp bedömt de 15 ansökningarna som inkommit. 
Bedömningen har skett genom egen bedömning, diskussion i gruppen och slutligen 
referens för de mest intressanta ansökningarna.

Arbetsgruppen har bestått av Anders Jalkeus (verksamhetschef för Kulturskolan), Anna 
Röst (kulturmiljösamordnare), Kristina Nyman (kultursamordnare vuxenkultur), Fredrik 
Ljungestig (kultursamordnare barnkultur), Mirza Zjajo (Bibliotekarie), Anna Ahlstrand 
(konstintendent) samt Klas Sandberg (områdeschef Norr).

Förvaltningens synpunkter

15 stycken ansökningar har inkommit varav fler håller god kvalitet. Förvaltningen 
föreslår därför att två stipendiater tilldelas stipendie inom respektive kategori; 
arbetsstipendium, ungdomsstipendium samt meritstipendium. Alla på 10 000 kronor 
var. Alla föreslagna har fått goda omdömen i arbetsgruppen samt har bra utlåtanden via 
referenstagning.

Motiveringar

Niklas Eriksson tilldelas Haninge kommuns meritstipendium 2017 à 10 000 kronor för 
sin fleråriga forskning om vrakmiljöerna vid Dalarö. I sin forskning kombinerar Niklas 
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med en innovativ och avancerad tvärvetenskaplig metod arkivstudier med arkeologiska 
källor. Detta har bland annat resulterat i identifiering av det s k ”Dalarövraket” som 
fregatten Bodekull. 

Pa Modou Badije tilldelas Haninge kommuns meritstipendium 2017 à 10 000 kronor 
för sitt mångåriga engagemang i barn och unga i Haninge Kommun. Pa Modou har 
genom Vägen Ut, Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan lyckats engagera 
ungdomarna i musikens värld och har på ett mycket osjälviskt vis skapat möjligheter för 
dem. Han har aktivt jobbat för jämställdhet i sin verksamhet och han hittar och lyfter 
ungdomar genom musiken och ser till att alla kan få en chans oavsett vad de har för 
bakgrund och förutsättningar.

Mbo Momo tilldelas Haninge kommuns ungdomsstipendium 2017 à 10 000 kronor 
för att finansiera arbetet med filmen ”Det vi hade”. Det här är ett projekt där Mbo själv 
står för såväl regi som foto och manus. Mbo är en driven filmare med en unik förmåga 
att omsätta sina idéer i handling och en som gärna delar med sig av sina kunskaper till 
andra. Vi hoppas att vi får se mer av honom i framtiden.  

Yandeh Sallah tilldelas Haninge kommuns ungdomsstipendium 2017 à 10 000 kronor 
för fortsatt utveckling inom konstområdet. Yandeh Sallah är en ung konstnär med stor 
utvecklingspotential. Hennes konstnärliga uttryck karaktäriseras av starka 
ställningstaganden för olika utsatta grupper, och hon arbetar i en helt egen färgskala. 
Yandeh har en önskan att genom sin konst göra världen lite bättre. 

Paul Pignon tilldelas Haninge kommuns arbetsstipendium 2017 á 10 000 kronor för 
fortsatt arbete som tonsättare och musiker inom genren elektronmusik.
Paul Pignon skapar ständigt nya samarbeten både nationellt och internationellt. 
Han arbetade senast i somras med en utställning i Athen. Vi hoppas att detta 
arbetsstipendium ska bidra att möjliggöra och stimulera fortsatt arbete inom 
elektronmusiken.

Marita Lundin tilldelas Haninge kommuns arbetsstipendium 2017 à 10 000 kronor för 
att finansiera ett basår i Textilt hantverk vid Handarbetets vänners skola. 
Marita har som utövande konstnär aktivt bidragit till flera goda initiativ och samarbeten 
där olika konst- och kulturformer har mötts. Genom ett arbetsstipendium kan Marita 
fortsatt bredda och utveckla sin konstnärliga praktik och få nya uttryckssätt.
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ramen för 2018 avsätts lika mycket. Därtill ska den årliga 
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Förvaltningen ber att få återkomma till nämnden i december med 
förslag till kompletteringar av indikatorer och informationsmått, 
utöver de som anges i bilagt förslag.

Underlag för beslut
- Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2018 – 2019 

– förslag 2017-10-03
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1. Inledning 

1.1 Förord 

Haninge växer och allt fler människor väljer att flytta till vår kommun. Från att ha varit en 

anonym förort till Stockholm går Haninge mot att bli en ledande tillväxtkommun och egen 

stad. 
 

Vi ska verka för en fortsatt kraftig nybyggnation av bostäder och arbetsplatser samt en ut-

veckling av handel, service och kultur. Genom en god samhällsplanering kan vi minska de 

negativa effekterna av segregation och klyftorna mellan olika kommundelar och verksamhet-

er. När vi bygger ska vi inte bara tillgodose en kvantitativ efterfrågan utan skapa hållbara och 

trivsamma livsmiljöer.  
 

I Haninges utveckling ska ingen lämnas efter utan varje individ ha möjligheter att växa och 

känna livskvalitet och delaktighet. För att fortsätta främja ett Haninge som håller ihop satsar 

vi på det gemensamma. Att vara en kommun som växer innebär också ett ökat behov av in-

vesteringar i vår gemensamma välfärd och fysiska miljö. Dessa investeringar är viktiga fram-

tidssatsningar som möjliggör en fortsatt hög utvecklingstakt. 
 

Kompetent och engagerad personal är grundläggande för att upprätthålla en hög kvalitet i 

våra kommunala verksamheter. För att klara framtidens kompetensförsörjning måste Ha-

ninges attraktivitet som arbetsgivare öka. Vi kan behöva våga prova nya metoder för att öka 

vår attraktivitet och säkra att dagens och kommande medarbetare trivs och får chans att ut-

vecklas i sitt arbete. 
 

Haninge växer och utvecklas, vårt gemensamma ansvar är att ta vara på de möjlighetet detta 

medför men också att se till att alla kan följa med på resan och får chans att bidra till vår ge-

mensamma utveckling.  
 

Haninges rika kultur- och fritidsliv är en av vår kommuns många styrkor. När Haninge växer 

måste vi möta upp för fler invånares behov av kultur och fritidsaktiviteter, men vi ska även ha 

den högre ambitionen att göra kultur- och fritidslivet ännu rikare. 
 

Kultur- och fritidsaktiviteter stimulerar möten mellan människor, ger möjlighet till en me-

ningsfull fritid och främjar delaktighet i samhället. De bidrar även till at lägga grunden för en 

god fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar.  
 

När Haninge växer har vi chansen att göra kommunen rikare även på livskvalitet. Med enande 

och framåtsyftande satsningar på kultur och fritidsområdet lägger vi grunden för ett Haninge 

som håller ihop. 

 

Mehmet Coksürer (MP) 

ordförande kultur- och fritidsnämnden 
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1.2 Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 

Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för 

kultur- och fritidsnämnden. Nämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, för-

eningsstöd, fritidsgårdar, bibliotek, kulturverksamhet och offentlig utsmyckning. Vidare ingår 

kulturmiljöfrågor i nämndens ansvarsområde. Nämnden är kommunens lotterimyndighet och 

har det kommunala ansvaret för Sport Campus Sweden.  

 

1.3 Program och policies 

Haninge kommun har två politiska program som särskilt berör kultur- och fritidsnämndens 

politikområden. Dessa utgörs av Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 och Id-

rottspolitiskt program för Haninge kommun 2014-2018.  

 

Syftet med programmen är att stärka kulturens och idrottens framtida roll i kommunen. Pro-

grammen är styrande och vägledande för alla kommunala verksamheter i kommunen och 

kommunala bolag. Ansvaret för att kulturen och idrotten är en kraft och tillgång i kommunen 

ska delas av flera parter och därför vilar såväl programmens framtagande som det framtida 

arbetet på en bred samverkan mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att realisera programmens innehåll och har 

implementerat dem i ordinarie styrprocesser. För båda programmen har arbetsgrupper bildats 

för att fördjupa och förankra arbetet kring handlingsplanerna. Kultur- och fritidsförvaltningen 

arbetar även aktivt med samverkan tillsammans med de parter som berörs av arbetet kring att 

förverkliga målen i programmen. 

 

Under 2017 antogs en ny biblioteksplan för Haninge kommun. Under 2018 fortsätter arbetet 

i enlighet med framtagen handlingsplan. Stort fokus ligger på tillgänglighet till våra bibliotek. 

 

Arbetet med att ta fram en ny kulturmiljöplan för Haninge kommun fortsätter och planen 

beräknas antas under 2018. 

 

1.4 Viktiga frågor  

Genom föreningsliv och attraktiva mötesplatser kan vi stimulera möten mellan människor, 

skapa möjligheter för en meningsfull fritid och främja delaktighet i samhället. Särskilt viktiga 

är mötesplatser och aktiviteter som stimulerar möten mellan barn och unga med olika bak-

grund. 

 

Under skolloven är många unga utan meningsfull fritidssysselsättning. Därför behöver vi sär-

skilt erbjuda kostnadsfria eller billiga aktiviteter för barn och unga under helger och lov. 
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Haninge kulturhus är en central mötesplats i kärnan av det framväxande Haninge stad. Kul-

turhus och bibliotek ska ha en verksamhet i samklang med invånarnas behov och ständigt 

arbeta för att locka fler besökare. Den årliga fritidsmässan ska permanentas. I utvecklingen av 

Haninge centrum och Poseidons torg spelar kulturhuset en viktig roll. 2 miljoner kronor av-

sätts för att ta fram ett lokalprogram för utbyggnad av kulturhuset. 

 

Att underlätta både för Haningeborna och för besökare till kommunen att ta del av våra fri-

luftsområden är viktigt för en levande kommun. Till exempel behöver standarden höjas på 

badplatserna i kommunen och fler ytor behövs för spontanidrott och kulturella arrangemang. 

Haninge ska fortsatt vara en kommun med höga ambitioner inom kultur- och idrottsområ-

dena. 

 

Kultur är ett viktigt inslag i den framväxande staden och Kulturparken utgör en betydelsefull 

plats i stadskärnan. I avvaktan på kommunstyrelsens utredning om Kulturparkens vidareut-

veckling utökas kultur- och fritidsnämndens budget med 800 tkr för att föreningarnas verk-

samhet i parken kan fortgå. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att på försök erbjuda Haninges barn sommar-
kollo.  
 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utöka fritidsgårdarnas öppettider under helger 
och lov. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att ta fram en plan för underhåll och utveckling 
av kommunens badplatser. 
 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att öka kulturhusets funktion som attraktiv mö-
tesplats mellan människor. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att aktualitetspröva de kulturpolitiska och idrott-
politiska programmen 
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1.5 Förvaltningens organisation 

 

 
 

Figur 1. Kultur- och fritidsförvaltningens organisation 

 

Geografisk områdesindelning  

För att arbeta så nära medborgarna som möjligt har kultur- och fritidsförvaltningen en geo-

grafisk områdesindelning med områdeskontor på tre platser i kommunen. 

 

Område norr 

Här ingår Brandbergen, Gudö, Vendelsö, Vega, Norrby och Dalarö samt den norra delen av 

skärgården med öarna Ornö, Fjärdlång och Huvudskär. Områdeskontoret ligger i Brandber-

gen i samma lokaler som Haninge Kulturskola. 

 

I området finns fyra fritidsgårdar: Brandbergsgården, Dalarögården, Lyckebygården och Ven-

delsögården. Här finns även två bibliotek, Brandbergens bibliotek och Ornö bibliotek. 

Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i norr är: 

bokningen, samordning av föreningsbidrag, idrottshallar, Sport Campus och Haninge kulturs-

kola. 

 

Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Brandbergens IP, Dalarö IP, Fjärdlång, 

Haningevallen och Skutans Gård. Utöver det tillkommer ett antal anläggningar och idrottshal-

lar som förvaltningen har underhållsansvar för. 

 

Område central 

Består av Handen med de stora kultur- och fritidsanläggningar som ligger där. Områdeskon-

toret ligger i Haninge kulturhus i centrala Handen. 

 

I område central finns fritidsgården Ekens gård samt Lilleken med verksamhet för ungdomar 

med funktionsnedsättning. Här finns även Torvalla Sportcentrum med simhallen och Ha-

ninge kulturhus med Handens bibliotek, konsthall och konstverkstad.  
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Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i område 

central är offentlig konst och gemensam biblioteksservice. 

 

Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Rudans gård och Torvalla IP. Utöver det 

tillkommer ett antal anläggningar och idrottshallar som förvaltningen har underhållsansvar 

för. 

 

Område syd 

Här ingår Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta samt den södra delen av skärgården med öarna 

Muskö, Utö och Nåttarö. Områdeskontoret ligger i Jordbro kultur- och föreningshus. 

 

I området finns Jordbro parklek, samt tre fritidsgårdar: Tungelsta fritidsgård, Åbygården och 

Ung 137. Här finns även två bibliotek, Västerhaninge bibliotek och Jordbro bibliotek. 

 

Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i syd är Mil-

jöverkstan och kulturmiljöfrågor. 

 

Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Hanveden IP, Höglundabadet, Tingshuset, 

Tungelsta IP, Tungelsta ridklubb och Östnora servicehus. Utöver det tillkommer ett antal 

anläggningar och idrottshallar som förvaltningen har underhållsansvar för. 

 

Utveckling och stöd 

Centralt på förvaltningen finns avdelningen Utveckling och stöd som har till uppdrag att bistå 

förvaltningens chefer och verksamheter med aktiviteter och stöd. Här finns strateger, verk-

samhetscontroller, utredare, nämndsekreterare och assistenter. Avdelningen har sina lokaler i 

kommunhuset. 

 

Avdelningens uppdrag består i att driva förvaltningens utvecklingsarbete, administration, äm-

neskompetensutveckling, verksamhetsutveckling och uppföljning. Utveckling och stöd repre-

senterar förvaltningen i kommunövergripande arbetsgrupper och erbjuder stöd till förvalt-

ningens chefer. 

 

Strategerna är sex till antalet och stödjer förvaltningsledningen och verksamheterna utifrån sin 

specifika sakkompetens inom områdena: anläggningar, kultur, tillgänglighet, bibliotek, idrott, 

och ungdom. 
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2. Mål, strategier och indikatorer  

2.1 Målområde 1: Välmående kommuninvånare 

Mål 1. God folkhälsa 

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv 

är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare 

liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att 

alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning. 

 

Nämndens strategi 

 Välbefinnande och psykisk hälsa ska stärkas genom fysisk aktivitet, upplevelser och 

relationer i tillgängliga miljöer och lokaler i samverkan med andra aktörer. 

 

Mål 1  

Fullmäktiges resultatindikatorer 

2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

Andel fyraåringar med övervikt (%)  

 

12,4  -   9,0 

Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende 

för äldre (%) 

 

46 43 51  57 

Andel elever som inte an-

vänder alkohol, narkotika, 

tobak, dopingmedel (ANTD) 

 

Åk 9 58 - 59 - 66 

Gymnasiet åk 2 27 - 33 - 35 

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 1 är:  

 Sjukpenningtal 

 Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar 

 Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur 

 Folkhälsa - Självskattad hälsa 

 God psykisk hälsa för årskurs 9 respektive gymnasiet årskurs 2 (mäts jämna år) 
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Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet 

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. 

Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den 

faktiska tryggheten i kommunen öka. 

 

Nämndens strategier 

 Dialog i olika former ska föras vid utveckling av verksamheter med civilsamhälle, i 

synnerhet  med invånare och föreningsliv. Särskilt angeläget är att utvecklingen sker 

tillsammans med barn och unga utifrån deras förutsättningar och livsvillkor. 

 Stärka trygghetsarbetet i och kring verksamheter och anläggningar. 

 

Mål 2  

Fullmäktiges resultatindikatorer  

2014 2015 2016 2017  2018 

Mål-

värde 

Kostnad för skadegörelse på kommunala byggna-

der (kronor per invånare) 

14,5  

 

13,0 19,9  <=10,0 

Trygghet i skolan, årskurs 8 (%) 

 

86 90 89  90 

Attitydundersökning stadskärnan (skala 1-5) 3,1 2,9 2,9  4,0 

Nämndens indikatorer      

Delaktighet på fritidsgårdar, uppdelat efter kön     Bättre än 

2017 

10-12 år, totalt 

flickor 

pojkar  

- 67 -* -  

13-19 år 

flickor 

pojkar 

- 71 

72 

75 

77 

-** 

-** 

-  

Trygghet på fritidsgårdarna, uppdelat efter kön     Bättre än 

2017 

10-12 år, totalt  

flickor 

pojkar 

- 88 

89 

87 

-* -  

13-19 år, totalt 

flickor 

pojkar 

- 78 

74 

82 

78 

78 

80 

-  

*Statistik för gruppen 10-12 år saknas då fritidsgårdarnas enkätundersökning riktat sig till barn och ungdomar i den äldre 

ålderskategorin 13-19 år. **Resultatet finns ej uppdelat på kön för år 2016. 

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 2 är: 

 Trygghetsindex (SCB) 

 Nöjd inflytandeindex (SCB) 

 Trygghetsindex för unga (Rädda Barnen) 
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 Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas). Mäts vartannat år. 

 

 

Mål 3. Stöd och omsorg ger mervärde för individen 

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av 

värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes fri-

het ökar. 

 

Nämndens strategi 

 Samverka med andra aktörer för ökad tillgänglighet och delaktighet i kultur- och fri-

tidsutbud.  

 

Mål 3 Fullmäktiges resultatindikatorer  2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 

avslutad insats (%) 

66 69 75  80 

Nöjdhet bemötande i hemtjänst under 65 år   96  97 

Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du 

har fått av socialtjänsten  

(Målvärde och basvärde tas fram under 2017) 

     

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 3 är: 

 Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg SCB 
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2.2 Målområde 2: Utveckling  

Mål 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden  

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med 

olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika 

förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. 

Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som 

hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att 

individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.  

 

Nämndens strategi 

 Skapa förutsättningar för att alla invånare kan ta del av kultur- och fritidsutbud som 

en del av det livslånga lärandet och främja samverkan med civilsamhälle, i synnerhet 

föreningslivet. 

 

Mål 4  

Fullmäktiges resultatindikatorer  

2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

Andel behöriga elever till något nationellt program 

på gymnasiet (%)  

 

85,2 

 

85,7 

   

87,0 

Genomsnittligt meritvärde Åk 9 214 223   221 

Andel med gymnasieexamen inom tre år (%) 57 60 58  61 

Andel 16–20-åringar som varken arbetar eller stu-

derar (definition, basvärde och målvärde tas fram 

under 2017) 

     

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 4 är: 

 Andel elever godkända i nationella prov svenska, matematik, åk 3 (KKIK mått 17 B) 

 Andel elever godkända i nationella prov åk 6 (KKIK mått 17 A)  

 Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9 (%) 

 Andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen 

 Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 
(%) 

 Kostnad per betygspoäng, åk 9 (kr) 

 Andel med examensbevis från gymnasiet (%) 

 Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) som slutfört kurs  

 Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända 

 Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%) 
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Mål 5. Meningsfull fritid 

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kul-

tur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som 

möjligt till del.  

 

Nämndens strategier 

 Möjliggöra så att fler invånare känner delaktighet i och vill ta del av kultur- och fri-

tidsutbudet.  

 Stärka nyanlända barns och vuxnas möjligheter att engagera sig i kultur- och fritidsut-

budet. 

 Arbeta för ökad jämställdhet i kultur- och fritidslivet. 

 Utveckla friluftslivet i kommunen. 

 

Mål 5  

Fullmäktiges resultatindikatorer  

2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

Andel unga nöjda med sin fritid  - - 91,7  94 

Andel elever som deltar i musik- eller kultur-

skola 7-15 år  

8,0 9,0 8,3  10,0 

Bibliotekens utlåning inkl. e-böcker (antal per 

invånare) 

4,5 4,1 4,0  5,0 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, (an-

tal/invånare i åldern 7-20 år) 

25 24   29 

Nämndens indikatorer      

Antal besök utifrån ett urval av förvaltning-

ens verksamheter1. 

1 947 658

* 

1 692 973

** 

1 856 559  Fler 

än 

2017 
*Siffran har korrigerats jämfört med årsredovisningen från 2014 utifrån att biblioteket i Handen ingår i kulturhusets statistik. 

**Siffran har korrigerats jämfört med årsredovisningen från 2015 utifrån att biblioteket i Handen ingår i kulturhusets statistik. 

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 5 är: 

 Nöjd regionindex (NRI) fritidsmöjligheter SCB 
 

                                                 
1 Urvalet består av de verksamheter där förvaltningen mäter antal besökare med besöksräknare.  
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Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning 

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar 

som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar 

ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. 

 

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark 

koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med 

företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska 

finnas goda möjligheter att börja om i livet. 

 

Nämndens strategier  

 Medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet. 

 Bidra till ett växande näringsliv och besöksnäring genom ett attraktivt kultur- och fri-

tidsutbud. 

 Skapa förutsättningar att bedriva kulturella och kreativa näringar (mål 2 i kulturpoli-

tiska programmet). 

 

Mål 6  

Fullmäktiges resultatindikatorer  

2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

SBAs nöjd kund index för företagare  67 69 72  73 

Antal arbetstillfällen i kommunen  26 881 27 179 27 764  29 000 

Antal företag i kommunen per 1000 invånare 33,4 34,6 34,0  35,0 

Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bi-

stånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%)  

32,7 35,1   29,0 

Nämndens indikator      

Antal som genomgått KOF:s ungdomsledarut-
bildning, uppdelat efter kön 

22 24 31  Fler än 

2017 

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 6 är: 

 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (betygsskala 1-6) 
(Svenskt Näringsliv) 

 Handelsindex 

 Nya företag per 1000 invånare (KKIK mått) 

 Arbetslöshet 16-64 år (%) 

 Antal gästnätter 
 

Sidan 42 av 171



 

 

14 (30) 

2.3 Målområde 3: En attraktiv närmiljö  

Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer 

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men 

de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större 

perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samar-

beten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksam-

het ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö. 

 

Nämndens strategier 

 Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. 

 Miljövänlig teknik, alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras. 

 

Mål 7  

Fullmäktiges resultatindikatorer  

2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%) 28 27 33  50 

Andel ekologiska livsmedelsinköp (%) 30 33 35  50 

Energieffektivisering i kommunal verksamhet* 

(kWh/kvm korrigerat för ett normalår ) 

194  184 177  160 

 

Nämndens indikatorer      

Antal besökare Miljöverkstan, antal barn/elever 

uppdelat efter kön. 

2740 2066 1626  Fler än 

2017 

Antal arrangemang Miljöverkstan. 75 10 67  Fler än 

2017 

* Tidigare värde för 2015 korrigerat pga ny beräkningsmetod 

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 7 är:  

 Fosforhalt i Drevviken (µg/l) 

 Nöjd medborgarindex (NMI), miljöarbete 
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Mål 8. Nya bostäder i bra lägen 

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en 

attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt 

pendeltågstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt 

boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av 

detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv. 

 

Nämndens strategier 

 Vara en aktiv part i planering och genomförande för att skapa attraktiva boendemil-

jöer. 

 Haninges kulturmiljö ska bevaras, utvecklas och tillgängliggöras. 

 

Mål 8  

Fullmäktiges resultatindikatorer  

2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

Antal färdigställda lägenheter (ackumulerat till 

2018) 

- 891 1 

341 

 2 400 

Ledtider för bygglov (% färdigställda inom 10 

veckor) 

- - 17  100 

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 8 är:  

 Nöjd region index (NRI) Rekommenderar kommunen 

 Nöjd kundindex (NKI) byggherrar 
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Mål 9. Hög tillgänglighet  

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgänglig-

heten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De 

åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samar-

bete med de aktörer som är ansvariga. 

 

Människor med funktionsnedsättningar har rätt till ett liv på lika villkor som andra. Fysisk 

tillgänglighet är en förutsättning för allas delaktighet. Kommunen har stort ansvar i att öka 

den fysiska tillgängligheten, både i egna verksamheter samt att genom plan- och byggproces-

sen säkerställa tillgängligheten vid byggnation. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av 

de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta 

med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden 

för personer med funktionsnedsättning. 

 

Nämndens strategi 

 Vara en aktiv part i planering och genomförande för att säkerställa god tillgänglighet 

till offentliga miljöer och publika lokaler.  

 

Mål 9  

Fullmäktiges resultatindikatorer  

2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

Indikator Arbetsmarknad; maxvärde 100 (%) 

(Alla frågor inom området arbetsmarknad, kom-

munenkät från Myndighet för delaktighet källa) 

 22  45   60  

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 9 är:  

 Nöjd medborgarindex (NMI), gång- och cykelvägar 

 Nöjd regionindex (NRI), kommunikationer 

 Nöjd medborgarindex (NMI), gator och vägar 

 Fysisk tillgänglighet (Alla frågor om fysisk tillgänglighet, källa enkät Myndighet för 
delaktighet) 
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2.4 Målområde 4: Effektivitet, Kvalitet och service  

Mål 10. Ordning och reda på ekonomin 

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens 

verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skat-

tekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där 

samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför 

kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, 

men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna. 

 

Nämndens strategier 

 Förbättra den systematiska ekonomiska planeringen och uppföljningen.  

 Verka för ett effektivare nyttjande av lokaler. 

 

Mål 10  

Fullmäktiges resultatindikatorer  

2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag  2,0 2,0 2,3  >=2 

Budgetföljsamhet (avvikelse %) 0,0 -0,3 2,7  +0,5 till -

0,5 

Andel digitala fakturor (av totala fakturor)   57  62 

Avtalstrohet (%) 87 82 84  90 

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 10 är:  

 Skattesats 

 Soliditet (%) 

 Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader, %) 

 Kassalikviditet (%) 

 Resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader, %) 

 Genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader, %) 

 Skattefinansieringsgrad av investeringar (%) 
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Mål 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster  

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på 

service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.  

 

Nämndens strategier 

 Systematisk uppföljning av verksamheterna för kvalitetsförbättring.   

 

Mål 11  

Fullmäktiges resultatindikatorer  

2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

Antalet tjänster som omfattas av LOV  4 4 5  8 

Andel av medborgarna som via telefon till kom-

munen får ett direkt svar på en enkel fråga (%) 

 

- 

 

48 

 

59 

  

56 

Andel som får svar på e-post till kommunen inom 

två dagar (%)  

- 89 90  95 

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 11 är:  

 Nöjd medborgarindex (NMI) 
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Mål 12. En attraktiv arbetsgivare 

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en ser-

viceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.  

 

Nämndens strategier 

 Systematiskt förbättringsarbete som skapar ökad delaktighet, engagemang och mång-

fald. 

 Kompetensförsörjning som bidrar till organisationens och individens långsiktiga ut-

veckling. 

 

Mål 12  

Resultatindikatorer  

2014 2015 2016 2017 2018 

Mål-

värde 

Hållbart medarbetarindex (HME) 78,2 78,5 78,8  83,0 

Sjukfrånvaro (%) 7,0 7,6 7,8  5,0 

Frisknärvaro (%)  59,8 60,2  61,5 

 

Fullmäktiges informationsmått för mål 12 är: 

 Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersför-
delning och antal anställda samt antal årsarbetare) 

 Tidsanvändning (mer- och övertid) 

 Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pens-
ionsavgångar) 

 Lönestatistik (lönespridning) 
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3. Ekonomiska ramar 2018-2019  

3.1 Driftbudget 2018 

Den tilldelade ramen för 2018 uppgår enligt Mål och budget 2018 – 2019 till 203 000 tkr 

(2017: 190 374 tkr). Ökningen jämfört med föregående års ursprungliga ram är 12 626 tkr 

eller 6,6 procent. Nämndens tilldelade ram ska täcka pris-, löne- och volymförändringar.  

 

Kommunfullmäktige anger att mötesplatser och aktiviteter som stimulerar möten mellan barn 

och unga med olika bakgrund är särskilt viktiga. Även friluftsområden är viktiga för en le-

vande kommun och Kulturparkens betydelse uttrycks. Redan 2017 avsattes 800 tkr för att 

föreningarnas verksamhet i Kulturparken skulle kunna fortgå och i ramen för 2018 avsätts 

lika mycket. Därtill ska den årliga fritidsmässan permanentas och nämnden ges i uppdrag att 

erbjuda sommarkollo på försök, utöka fritidsgårdarnas öppettider under helger och lov, ta 

fram en plan för underhåll och utveckling av badplatser, öka kulturhusets funktion som at-

traktiv mötesplats och aktualitetspröva de kulturpolitiska och idrottspolitiska programmen.  

 

Med kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 – 2019 som vägledning, fördelar nämnden 

den tilldelade ramen enligt den geografiska organisationen på nedanstående sätt.  

 

Tabell 1 Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 2018 

tkr 2018 2017

Nämnd och förvaltningsledning 15 788 14 868

Utveckling och stöd 16 412 12 501

Område Norr 54 968 51 901

Område Central 71 155 68 188

Område Syd 44 678 42 916

Summa 203 000 190 374  
 

För att täcka pris- och löneökningar har en generell uppräkning på 2,9 procent gjorts av verk-

samheternas ramar, med tillfälligt undantag för Kulturskolan och Handens bibliotek. Kulturs-

kolan har under de senaste två åren arbetat med uppdraget att bredda verksamheten, men har 

ändå uppvisat budgetöverskott. Förvaltningen menar att Kulturskolan kommer kunna fort-

sätta genomföra sitt uppdrag under 2018 utan generell uppräkning. På ett likartat sätt har 

Handens bibliotek haft budgetöverskott de senaste åren och förvaltningen anser att verksam-

heten kommer att kunna fortgå utan kännbara kvalitetsförsämringar med en halverad uppräk-

ning på 1,45 procent. För båda verksamheterna är årets bedömning gjord efter aktuell situat-

ion och frågan om generell uppräkning kommer att aktualiseras, tillsammans med alla andra 

verksamheter, inför 2019 års budget.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har en matrisorganisation indelad i både geografiskt område 

och strategiskt område. Tabell 1 speglar den geografiska områdesindelningen och texten ne-

dan följer samma struktur och posterna som tas upp återkopplas till sitt ursprung, som an-
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tingen kan vara vad kommunfullmäktige angivit i Mål och budget 2018 – 2019, vad nämnden 

angivit i sitt remissyttrande, eller andra omständigheter som nämnden måste ta hänsyn till.  

 

Nämnd och förvaltningsledning 

Budgeterade kostnader för nämndens egen verksamhet är oförändrad jämfört med 2017. Det 

gäller även nämndens reserv på 1 000 tkr. Förvaltningschefs kostnadsställe blir belastad kapi-

talkostnad för samtliga anläggningstillgångar och den kostnaden beräknas stiga något under 

2018 eftersom nya anläggningstillgångar tillkommer i takt med att investeringsprojekt färdig-

ställs.  

 

I mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att erbjuda heltidsarbete för anställda inom vissa 

yrkesgrupper, varav fritidsledare var en av grupperna. Icke ramhöjande medel avsattes för 

projektorganisationen och kommunstyrelsen fick uppdraget att inarbeta kostnaderna för 2018 

och framåt i kommande förslag till Mål och budget 2018 - 2019. Mål och budget 2018 – 2019 

anger inget specifikt om heltid för alla och nämnden drar slutsatsen att kostnaderna ska täckas 

inom tilldelad ram. Förvaltningen bedömer att lönekostnaderna kommer att öka, trots att 

behovet av timavlönade fritidsledare förväntas minska då ordinarie tjänster utökas. Rent 

schematekniskt möjliggör timavlönad personal en större flexibilitet för verksamheten än hel-

tidsanställningar. Nämnden reserverar därför motsvarande belopp som kommunfullmäktiges 

tillskott för projektorganisationen, dock av den egna tilldelade ramen för 2018. Beloppet är 40 

tkr på förvaltningschefs kostnadsställe att fördela till de fritidsgårdar som visar sig ha anställda 

som accepterar erbjudandet.  

 

Utveckling och stöd 

Tabell 1 visar en signifikant ökning av ramen för Utveckling och stöd jämfört med föregå-

ende år. Ökningen beror dock inte på att avdelningen i sig ökar i omfång, utan att riktade 

medel är placerade på olika strateger under tiden som förvaltningen arbetar med att planera 

genomförandet av de nya uppdragen för 2018. När planerna för respektive uppdrag har fått 

en konkretare utformning kan omfördelningar inom förvaltningen bli aktuella, vilket kommer 

återrapporteras i de löpande månadsuppföljningarna under 2018.  

 

Mål och budget 2018 – 2019 anger att nämnden ska erbjuda sommarkollo på försök och till 

det avsätts 500 tkr. Dessutom anges att fritidsgårdarnas öppettider ska utökas under helger 

och lov och till det skapas ett utrymme på 400 tkr. Denna post kommer bli aktuell för omför-

delning till respektive fritidsgård, när det fastslagits vilken gård, hur många timmar och vilka 

dagar.  

 

Inför ekonomikonferensen angav förvaltningen behov av att satsa på kulturgaranti för barn i 

grundskolan och sedan dess har Haninge också inlett implementeringen av FN:s barnkon-

vention i kommunens arbete. Implementeringen siktar på att leda fram till en certifiering som 

barnrättskommun hos UNICEF. Certifiering är frivilligt och det är endast fem kommuner i 

Sverige som har uttryckt en sådan ambition, varav Haninge är en. Riksdagen kommer att fatta 
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beslut huruvida barnkonventionen ska införas som lag i Sverige 2018, men oavsett om lagen 

går igenom eller inte, kommer Haninge satsa på att uppfylla konventionen ändå. Dessa två 

uppdrag om kulturgaranti och barnkonventionen kommer att vävas samman och beräknas 

kosta 500 tkr totalt.  

 

Fritidsgårdarnas budget förstärktes inför 2017 med medel från andra delar av förvaltningen. 

Ett villkor för tillskottet var att ta fram en åtgärdsplan för att sänka kostnaderna. Åtgärdspla-

nen presenterades under första kvartalet och förverkligades i april månad då en heltidsanställ-

ning flyttades mellan två fritidsgårdar för att fylla en vakant tjänst. Därmed sjönk den totala 

kostnadsnivån för fritidsgårdarna tillsammans. Redan när förstärkningen och åtgärdsplanen 

genomfördes var det känt att resurserna för gårdarna ändå skulle bli knappa och inför 2018 

finns möjlighet att komma till rätta med det på ett strukturerat sätt.  

 

Fritidsgårdarna har, tillsammans med barn- och ungdomsstrategen, tagit fram en uppdrags-

formulering under våren och ska under hösten 2017 utarbeta en fritidsgårdsplan. Förvaltning-

en ser inför 2018 möjlighet att tillskjuta ytterligare 295 tkr till fritidsgårdarnas löpande verk-

samhet, i enlighet med ambitionerna i den framtida fritidsgårdsplanen, där planen anger hur 

mycket som ska fördelas på respektive fritidsgård. Tills planen är presenterad finns väntande 

medel på avdelningen för Utveckling och stöd, placerade hos barn- och ungdomsstrategen.   

 

Inför ekonomikonferensen angavs att Kungliga biblioteket under flera år har arbetat med att 

införa ett gemensamt nationellt klassifikationssystem under beteckningen Dewey Decimal 

Classification – DDC. DDC måste införas även i Haninge och 150 tkr är reserverat för plane-

ring och förstudier. Medlen är placerade på Utveckling och stöds biblioteksstrateg och kom-

mer att förbrukas i samarbete med kommunens fyra bibliotek. Apropå biblioteksstrategen 

kommer tjänsten utökas från en halvtid till en heltidstjänst från och med januari 2018 och 

därmed är samtliga strategiområden bemannade med en heltidsstrateg.  

 

För att uppfylla målen i det kulturpolitiska programmet, togs även behovet av att stärka aktö-

rers engagemang i kultur- och biblioteksutbud i skärgården upp inför ekonomikonferensen. 

En kartläggning av skärgårdsbornas utbud och behov av kultur och bibliotek har färdigställts 

under 2017 och 100 tkr läggs hos kulturstrateg för att utveckla kulturverksamheten för att 

möta dessa behov.  

 

Slutligen kommer ytterligare 1 200 tkr användas till lokalunderhåll av byggnader på fastigheter 

som kultur- och fritidsförvaltningen äger, vilket är ett behov som också belystes inför eko-

nomikonferensen. Kultur- och fritidsförvaltningen äger och förvaltar objekt på tretton fastig-

heter, som alltså inte är idrottshallar eller byggnader som ägs av Tornberget.  

 

Område Norr 

I område Norr håller den nya Lyckebyhallen på att byggas och den beräknas vara klar till hös-

ten 2018. Den exakta investeringskostnaden och de löpande driftskostnaderna är svåra att 

förutspå, men medel för att täcka en halvårseffekt på 650 tkr är avsatt i 2018 års budget. Det 
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uppskattas vara en nettoeffekt efter att Hagahallen ställs av i samband med att den nya Lyck-

ebyhallen är färdigställd.  

 

Förvaltningens budget för föreningsbidrag är placerad i område Norr och ramen är ökad med 

320 tkr för att täcka 2018 års drift av Brandbergsbadet. 

 

En omständighet som inte påverkar nämndens ram, men däremot handlingsutrymme, är an-

passningen av timtaxan för friskolor som bokar kommunens inomhushallar för idrottsunder-

visning. Anpassningen gjordes under 2017 för att skapa likvärdighet med kommunala skolor 

och utgör ett tillskott som beräknas bli ca 300 tkr på helårsbasis. Principen med hyresintäkter 

från alla kommunens inomhushallar är att det ska täcka gemensamma kostnader för fritids-

bokningen, som organisatoriskt är placerad i Norr. Den beräknade intäktsökningen skapar 

förutsättningar för en viss utökning av bemanningen på fritidsbokningen.  

 

Område Central 

I Handen pågår byggandet av den nya Vikingaskolan, som också omfattar den nya Vikinga-

hallen. Tidplanen för Vikingahallen liknar Lyckebyhallen och den framtida lokalhyran är svår 

att uppskatta med exakthet, men 900 tkr finns reserverat för att täcka en halvårseffekt. För 

både Vikingahallen såväl som Lyckebyhallen gäller att kultur- och fritidsförvaltningen betalar 

60 procent av hyran, medan respektive skola står för 40 procent för att kunna bedriva idrotts-

undervisning under dagtid på vardagar.  

 

Mål och budget 2018 – 2019 ger uttryck för en önskan att erbjuda billiga aktiviteter för barn 

och unga under skollov. Torvalla simhall har haft stängt sommartid och personalen har istället 

öppethållit Höglundabadet i Jordbro under sommarlovet. För att möjliggöra öppethållande 

även på Torvalla simhall under några sommarveckor avsätts 160 tkr av 2018 års budget. 

Kommunfullmäktige signalerade också att den årliga fritidsmässan ska permanentas. Den 

arrangeras av Kulturhuset, som därför tilldelas en ramökning på 150 tkr för att kunna genom-

föra fritidsmässan varje år.  

 

Inför ekonomikonferensen, tillika den text som blev nämndens remissyttrande om Mål och 

budget 2018 – 2019, framfördes behovet av att hantera kostnader för offentlig konst som 

sedan tidigare belastat investeringsbudgeten, men som i själva verket utgörs av driftskostna-

der. Under årens lopp har kostnader fastnat i skarven mellan investeringsprojekt och anlägg-

ningstillgång på grund av att de till sin karaktär inte kvalificerar för att ta klivet till att bli en 

anläggningstillgång. Exempel på sådana kostnader handlar om reinvesteringar, publikationer 

och pedagogik. Förvaltningen inser att kommunen måste komma tillrätta med den gamla ru-

tinen och stoppa tillflödet av kostnader som fastnar i skarven. Därför inrättas en ny driftram 

på 450 tkr som avser löpande kostnader för offentlig konst.   

 

Liksom kulturgarantin, som nämndes ovan i avsnittet om Utveckling och stöd, är en satsning 

på professionella program i musik och scenkonst i kombination med föreläsningar och debatt 
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ett sätt att uppfylla målen i det kulturpolitiska programmet. Förslaget är att satsa 200 tkr på 

detta och uppgiften går till Kulturhuset i Handen.  

 

Organisatoriskt i område Central ingår även Ungkulturhuset Porten, trots att det är lokaliserat 

till Jordbro. Porten är, på nämndens initiativ, mitt under en pågående förändringsfas där för-

valtningen har fått i uppdrag att undersöka alternativa driftsformer. Dialog har förts med ett 

flertal aktörer. Arbetet har mynnat ut i en avsiktsförklaring med två av aktörerna som båda är 

positiva till att vara involverade i utvecklingen av den framtida verksamheten. 

 

Område Syd 

Flera av posterna hos Utveckling och stöd kommer att involvera område Syd, precis som de 

andra områdena. Det finns dock inga unika satsningar inför 2018 som enbart berör område 

Syd.  

  

Områdesöverskridande 

Förutom de områdesspecifika förändringar som är beskrivna ovan, inklusive den ökade ra-

men på Utveckling och stöd, planeras även ett antal områdesöverskridande satsningar. Till 

2017 års budget erhöll kultur- och fritidsnämnden överföringsmedel och en del användes till 

granulat på konstgräsplaner. Nytt granulat är en löpande driftskostnad för en konstgräsplan 

och kostnadsposten har inte uttryckligen funnits budgeterad tidigare. I 2018 års budget och 

framåt beräknas kostnaden för granulat uppgå till 250 tkr nominellt och avser täcka kommu-

nens samtliga konstgräsplaner, som i skrivande stund är sju till antalet. Granulatet kommer att 

köpas in och lagras i område Central, men fördelas på de olika planerna efter behov.  

 

Kommunens bibliotek har under några år arrangerat språkcafé för besökare som vill öva sina 

kunskaper i svenska språket. Det har genomförts i mån av budgetutrymme efter bedömning 

av respektive bibliotekschef. För att permanenta arrangemanget och skapa likvärdighet för 

alla bibliotek avsätts 10 tkr per bibliotek, totalt 40 tkr.  

 

Under hösten 2017 kommer Haninge arrangera Funkismello för första gången. Arrange-

manget i Haninge är en uttagning till riksfinalen på Cirkus i Stockholm nästa vår. För årets 

medverkan har Kulturskolan erhållit statsbidrag som beräknas täcka merparten av kostnader-

na, men inför nästa år kan kommunen inte räkna med att erhålla samma bidrag. Därför av-

sätts 200 tkr för Funkismello 2018, som samarrangeras av Kulturskolan i Norr och Träff-

punkt Lilleken i Central.  

 

När 2018 års ram summeras både per geografiskt område, såväl som strategiområde, blir bil-

den enligt nedanstående tabell.  
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Tabell 2 Kultur- och fritidsförvaltningens driftbudget 2018 per strategiområde 

tkr Ofördelat

Livskvalitet 

och folkhälsa

Barn och unga 

rustas för 

vuxenlivet

Information 

och kunskap Totalt

Nämnd och förvaltningsledning 15 748 0 40 0 15 788

Utveckling och stöd 14 367 0 1 645 400 16 412

Område Norr 0 27 239 10 431 17 297 54 968

Område Central 0 38 065 11 435 21 654 71 155

Område Syd 0 20 726 11 782 12 169 44 678

Summa 30 115 86 031 35 333 51 521 203 000  
 

Rubriken ”ofördelat” i första kolumnen är en sanning med modifikation, eftersom både för-

valtningsledning och Utveckling och stöd betalar löpande kostnader som avser alla strategiska 

områden. En exakt uppdelning är dock inte möjlig att göra i detta skede, eftersom det kom-

mer att visa sig först när respektive chef har lagt sin budget för sitt eget kostnadsställe under 

november månad. De specifika riktade medel som nämnts tidigare i denna text, har dock för-

delats på respektive strategiområde. En del av dessa medel kommer att fördelas ut på de olika 

geografiska områdena i ett senare skede.  

 

Liksom föregående års tabell, är den budgeterade kostnaden för de tre områdescheferna 

jämnt fördelade på alla tre strategiområden. Summan av enbart strategiområdenas budgete-

rade kostnader blir 172 885 tkr och fördelningen mellan strategiområdena är i princip oför-

ändrad jämfört med föregående år. Livskvalitet och folkhälsa har den största andelen på cirka 

50 procent, Information och kunskaps andel är cirka 30 procent och Barn och unga rustas för 

vuxenlivet har den minsta andelen på cirka 20 procent.  

 

Övrigt 

Kommunen ämnar satsa på att förstärka sitt arbetsgivarvarumärke. Formerna för satsningen 

är inte fastslagna och diskussioner pågår. Konsekvenser och insatser för kultur- och fritids-

förvaltningen kommer att utkristallisera sig i ett senare skede och i nuläget reserverar nämn-

den inga särskilda medel för detta ändamål.  

 

Kommunfullmäktiges tre sista uppdrag – en plan för underhåll och utveckling av kommunens 

badplatser ska tas fram, kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats ska öka och de kultur- 

och idrottspolitiska programmen ska aktualitetsprövas – avser förvaltningen genomföra med 

befintliga resurser inom tilldelad ram och avsätter därför inga särskilda medel under år 2018.  
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3.2 Investeringsbudget 2018 och plan 2019 – 2020 

Kommunfullmäktige har tilldelat kultur- och fritidsnämnden investeringsbudget 2018 – 2020 

enligt nedan.  

 

Tabell 3a Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2018 – 2020 

Investering, tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Inventarier idrottshall Västerhaninge 700 0 0

Inventarier idrottshall Lyckeby 700 0 0

Årlig upprustning av lokaler/inventarier 500 500 500

Upprustning Fjärdlång pir 2 000 0 0

Passersystem, utbyggnad 1 000 0 0

Spontanyta flickor och pojkar 2 000 500 500

Konstgräsplan Vega 0 3 500 0

Konstgräsplan Lyckeby 4 500 0 0

Byte konstgräs Vendelsömalm 3 000 0 0

Stängsel Höglundabadet 500 0 0

Löparbanor, byte Torvalla 1 500 0 0

Utbyte maskinpark 1 800 0 0

Belysning kring anläggningar 500 0 0

Övriga ospecificerade projekt 3 000 3 000 3 000

Konstnärlig utsmyckning 7 774 9 616 7 073

Summa 29 474 17 116 11 073  
 

Förvaltningen kommer att detaljplanera investeringsprojekt inom ramen för årlig upprustning 

av lokaler och övriga ospecificerade projekt under höstens budgetarbete och redogöra vid 

första månadsuppföljningen för 2018.  

 

Kommunfullmäktige har även tilldelat investeringsmedel till Tornberget avseende kultur- och 

fritidsnämndens verksamhet.  
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Tabell 3b Tornbergets investeringsbudget 2018 – 2020 

Investering, tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Ny idrottshall Västerhaninge 28 700 0 0

Ny idrottshall Lyckeby 24 200 0 0

Lokalprogram, utbyggnad Haninge kulturhus 2 000 0 0

Nytt kultur- och föreningshus i Jordbro 0 125 000 0

Ny simhall 0 175 000 175 000

Summa 54 900 300 000 175 000

Totalt Mål och budget 2018 - 2020 84 374 317 116 186 073  
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Bilaga. Förteckning över nämndens indikatorer 

Fullmäktiges indikatorer finns definierade i Mål och budget 2018-2019. Här följer beskriv-

ningar av nämndens egna indikatorer kopplade till nämndens strategier. Samtliga nämndens 

indikatorer mäts årligen och rapporteras i årsredovisningen. 

 

 

Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet 

 

Indikator: Delaktighet på fritidsgårdar, uppdelat efter kön. 

Definition: Indexet baseras på brukarenkäter och är ett sammanvägt resultat på ett antal frå-

gor om delaktighet. Redovisas uppdelat på åldersgrupp 10-12 år respektive 13-19 år samt 

uppdelat på kön. Tryggheten i och kring verksamheter och anläggningar ska öka. 

 

10-12 år Andel av fritidsgårdarnas besökare 10-12 år som svarat ”Ja” eller ”Oftast” på 

frågorna: 

1) Kan du vara med och bestämma om det som händer på fritidsgården? 

2) Kan du vara med och bestämma om hur det ser ut i lokalerna? 

3) Kan du vara med och bestämma om vad som ska köpas in? 

4) Får du vara med och ordna aktiviter och annat som händer på fritidsgården?  

 

13-19 år Besökare 13-19 år tar på en femgradig skala (5 = stämmer helt och hållet) ställ-

ning till påståendena: 

1) Jag får vara med och ta ansvar på fritidsgården 

2) Jag kan hjälpa till i fiket, fixa saker åt fritidsgården eller vara med och ordna 

aktiviteter, fester och annat som händer 

3) När vi ungdomar kommer med förslag till aktiviteter blir de av 

4) Jag kan vara med och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården 

5) Jag kan vara med och bestämma om hur det ska se ut på fritidsgården och 

vad som ska köpas in. 

 

Källa: Haninge kommuns brukarenkät för fritidsgårdsbesökare åk 4-6, Nackanätverkets bru-

karenkät för ungdomar 13-19 år på Haninges fritidsgårdar 

Senast tillgänglig uppgift (2015 10-12 år, 2016 13-19 år): Delaktighetsindex 67 procent för 

åldersgruppen 10-12 år. Delaktighetsindex 77 procent för åldersgruppen 13-19 år.  

Mäts: kommunens egen enkät genomförs årligen (med avbrott 2014), Nackanätverkets 

vartannat år (nästa 2017). 

 

Indikator: Trygghet på fritidsgårdarna, uppdelat efter kön. 

Definition: Fritidsgårdsbesökarnas upplevda trygghet enligt brukarundersökning. Redovisas 

uppdelat på åldersgrupp 10-12 år respektive 13-19 år samt på kön. 

 

Andel fritidsgårdsbesökare 10-12 år som svarat ”Ja” på frågan ”Känner du dig trygg på fri-

tidsgården?”.  
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Fritidsgårdsbesökare 13-19 år tar ställning på en femgradig skala (5 = stämmer helt och 

hållet”) till påståendet ”Jag känner mig trygg när jag är på fritidsgården”. Genomsnittligt 

värde redovisas. 

 

Källa: Haninge kommuns brukarenkät för fritidsgårdsbesökare åk 4-6, Nackanätverkets bru-

karenkät för ungdomar 13-19 år på Haninges fritidsgårdar 

Senast tillgänglig uppgift (2015 10-12 år, 2016 13-19 år): 88 procent i åldersgruppen 10-12 år 

(89 procent av flickor, 87 procent av pojkar). 78 procent i åldersgruppen 13-19 år (74 procent 

av flickorna och 82 procent av killarna). 

Mäts: kommunens egen enkät genomförs årligen (med avbrott 2014), Nackanätverkets 

vartannat år (nästa 2017). 

 

 

Mål 5. Meningsfull fritid 

 

Indikator: Antal besök utifrån ett urval av förvaltningens verksamheter 

Definition: Urvalet består av de verksamheter där förvaltningen mäter antal besök med be-

söksräknare: Torvalla sim- och sporthall, Torvalla IP, Haninge kulturhus och biblioteken. 

Därutöver ingår fritidsgårdarnas och parklekens besöksstatistik, som framtas genom manuell 

frekvensmätning två veckor/år. I de fall det är möjligt presenteras statistiken uppdelat på kön. 

Källa: Berörda verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Senast tillgänglig uppgift (2016): 1 856 559 besök. 

Mäts: Årligen. 

 

Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning 

 

Indikator: Antal som genomgått KOF:s ungdomsledarutbildning, uppdelat efter kön.  

Definition: Unga ledare avser ungdomar som genomgått ungdomsledarutbildning vid förvalt-

ningens fritidsgårdar.  

Källa: Fritidsgårdarna 

Senast tillgänglig uppgift (dec 2015): 31 personer. 

Mäts: årligen 

 

Indikator: Antal praktikplatser och sommarjobb för ungdomar inom förvaltningen, 

uppdelat efter kön. 

Definition: Antal ungdomar 16-24 år som praktiserat samt antal ungdomar som sommarjob-

bat inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Källa: Samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen, samt socialförvaltningen 

för sommarjobbsstatistik 

Senast tillgänglig uppgift (2016): 48 praktikplatser och sommarjobb. 

Mäts: Årligen 
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Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer 

 

Indikator: Antal besökare Miljöverkstan, varav antal barn/elever uppdelat efter kön. 

Definition: Total besökssiffra över antal barn/elever och lärare som deltar i Miljöverkstans 

klassprogram respektive lärarfortbildning, samt antal personer som besöker Miljöverkstans 

publika arrangemang. Antal barn/elever redovisas även separat och könsuppdelat. 

Källa: Miljöverkstan 

Senast tillgänglig uppgift (2016): 1626 besökare.  

Mäts: Årligen. 

 

Indikator: Antal arrangemang Miljöverkstan. 

Definition: Antal publika arrangemang i Miljöverkstans regi eller där Miljöverkstan ingår som 

samverkanspart.  

Källa: Miljöverkstan 

Senast tillgänglig uppgift (2016): 67 arrangemang. 

Mäts: Årligen. 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-26 KOFN 2017/150
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesplan 
2018

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan för nämnden och arbetsutskottet 2018. Antalet 
sammanträden föreslås vara oförändrat med åtta sammanträden för 
respektive organ.

Som utgångspunkt för sammanträdesplanen ligger de 
kommungemensamma tidplanerna för mål- och budgetarbetet samt 
uppföljningen. Planen tar även hänsyn till sport-, påsk- och höstlov, 
sommar- och juluppehåll samt övriga helgdagar. Sportlovet i Haninge 
kommun 2018 äger rum 26 februari – 2 mars (vecka 9), påsklovet 3 – 
6 april (vecka 14) och höstlovet 29 oktober – 2 november (vecka 44).

Nämndens möten föreslås äga rum på onsdagar klockan 17.00 och 
arbetsutskottets möten på onsdagar klockan 16.00. Ett undantag görs 
i juni då arbetsutskottets möte förläggs till en tisdag för att inte infalla 
på nationaldagen.

Föreslagna mötesdagar är:

Kultur- och 
fritidsnämndens 
arbetsutskott

Kl. 16.00 (onsdagar)

Kultur- och 
fritidsnämnden 

Kl. 17.00 (onsdagar)
 

31 januari 14 februari
7 mars 21 mars
11 april 25 april
9 maj 23 maj
5 juni (tisdag) 20 juni 
5 september 19 september
10 oktober 24 oktober
5 december 19 december
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-26 KOFN 2017/150
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare

Sammanträdesplanen innehåller även tider för inlämning av ärenden 
till förvaltningschef och nämndsekreterare, tider för 
ordförandeberedning samt tider för utskick av kallelser och justering 
av protokoll.

Underlag för beslut
- Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och 

arbetsutskottet 2018 - förslag 2017-09-26

Förslag till beslut
1. Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och 

arbetsutskottet 2018 fastställs.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt

För verkställighet: nämndsekreterare

För kännedom: revisorer, enheten för kommunikation och 
marknadsföring, chefer vid kultur- och fritidsförvaltningen.
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FÖRSLAG 2017-09-26

Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet 2018
samt tidplan för inlämning av ärenden, utskick och justering av protokoll

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Senast inlämning 
förvaltningschef ## 2018-01-12 2018-02-16 2018-03-23 2018-04-18 2018-05-18 ## ## 2018-08-17 2018-09-21 ## 2018-11-16

Senast inlämning 
nämndsekreterare ## 2018-01-16 2018-02-20 2018-03-27 2018-04-20 2018-05-22 ## ## 2018-08-21 2018-09-25 ## 2018-11-20

Ordförandeberedning ## 2018-01-22 2018-02-26 2018-04-03 2018-04-26 2018-05-28 ## ## 2018-08-27 2018-10-01 ## 2018-11-26

Utskick till AU ## 2018-01-24 2018-02-28 2018-04-04 2018-05-02 2018-05-29 ## ## 2018-08-29 2018-10-03 ## 2018-11-28

AU-sammanträde ## 2018-01-31 2018-03-07 2018-04-11 2018-05-09 2018-06-05 ## ## 2018-09-05 2018-10-10 ## 2018-12-05

Protokoll justeras ## 2018-02-05 2018-03-12 2018-04-16 2018-05-15 2018-06-11 ## ## 2018-09-10 2018-10-15 ## 2018-12-10

Utskick till nämnd ## 2018-02-07 2018-03-14 2018-04-18 2018-05-16 2018-06-13 ## ## 2018-09-12 2018-10-17 ## 2018-12-12

Nämndsammanträde ## 2018-02-14 2018-03-21 2018-04-25 2018-05-23 2018-06-20 ## ## 2018-09-19 2018-10-24 ## 2018-12-19

Protokoll justeras ## 2018-02-19 2018-03-26 2018-05-02 2018-05-28 2018-06-25 ## ## 2018-09-24 2018-10-29 ## 2018-12-21

Mötestider angivna dagar

Ordförandeberedning kl. 13:00

Arbetsutskottet kl. 16:00

Kultur- och fritidsnämnden kl. 17:00
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-27 KOFN 2017/108
Handläggare
Daniel Hult, utredare

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Utredning av förutsättningar för att införa 
föreningslotsar

Sammanfattning
Pia Lublin (L) inkom 2016-05-06 till kommunfullmäktige med 
motionen Stöd föreningslivets engagemang för integration genom föreningslotsar. 
Motionen skickades på remiss till kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden för yttrande. Efter att nämndernas yttranden 
behandlats av kommunfullmäktige gavs kultur- och fritidsnämnden 
2017-04-18 i uppdrag att i samråd med socialnämnden utreda 
förutsättningarna för att införa föreningslots i Haninge kommun. 
Utredningsuppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige, senast 
2017-10-31.

Förvaltningens synpunkter
Försök med lotsande verksamhet har vid tidigare tillfälle gjorts i 
Haninge kommun av föreningar med verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. Erfarenheten från detta är att föreningar inte 
har kapacitet att verka ideellt som lotsar då de behöver lägga sina 
resurser på att driva den ordinarie verksamheten. Denna uppfattning 
delas även av andra kommuner som har infört föreningslots som 
uppger att föreningslotsens uppdrag inte är möjligt att bedriva på 
ideell basis. Förutsättningen för att med lyckat resultat bedriva 
föreningslotsverksamhet på ideell basis bedöms därför vara 
begränsad. Utredningen anser att förtjänsten är liten i att införa ett 
föreningslotsprojekt under endast ett år om det inte finns möjlighet 
till förlängning. I både det korta och längre perspektivet uppstår 
därför frågan om kommunen är beredd att bekosta föreningslots.

Utredningen anser att ”nettoeffekten” av en föreningslots i dagsläget 
inte är tillräckligt stor för att motivera kostnaden för ett införande av 
föreningslots eftersom det redan görs flertalet insatser i kommunen 
som tangerar själva lotsuppdraget – d.v.s. lotsa in nyanlända i 
föreningslivet. Däremot har det i utredningen framkommit att 
behovet av föreningsutveckling och upprättandet av länkar mellan 
nyanlända, föreningar och kommunen är jämförelsevis större. Det 
arbetet kan förslagsvis handla om att stötta föreningar och fungera 
som en ”spindel i nätet” som knyter samman de nätverk som i 
dagsläget jobbar med integrationsfrågor, barn- och ungdomsfrågor, 
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Sammanfattning 
 
Denna utredning har utförts på uppdrag av kommunfullmäktige med anledning av motionen Stöd 
föreningslivets engagemang för integration genom föreningslotsar (dnr: KS 2016/248). Uppdraget består i att 
utifrån ett brett perspektiv utreda förutsättningarna för att införa föreningslots i Haninge 
kommun. Utredningen har sökt att kartlägga föreningslots utifrån omvärldsanalys, nulägesanalys 
och behovsanalys för att tillhandahålla ett heltäckande underlag i frågan. 
 
Försök med lotsande verksamhet har vid tidigare tillfälle gjorts i Haninge kommun av föreningar 
med verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Erfarenheten från detta är att 
föreningar inte har kapacitet att verka ideellt som lotsar då de behöver lägga sina resurser på att 
driva den ordinarie verksamheten. Denna uppfattning delas även av andra kommuner som har 
infört föreningslots som uppger att föreningslotsens uppdrag inte är möjligt att bedriva på ideell 
basis. Förutsättningen för att med lyckat resultat bedriva föreningslotsverksamhet på ideell basis 
bedöms därför vara begränsad. 
 
Utredningen pekar ut ett antal möjligheter för kommunen att finansiera föreningslots. Av de som 
framförs i utredningen är merparten att betrakta som medel som villkoras på projektbasis. 
Utredningen visar på att det finns både för- och nackdelar med detta. Projektmedel kan å ena 
sidan vara en ekonomiskt fördelaktig lösning för kommunen att genomföra ett projekt som är av 
tidsbegränsad karaktär eller som en initiering (”testpilot”) inför ett långsiktigt projekt. Å andra 
sidan förordar utredningen att föreningslotsarbete bör betraktas som ett arbete som kräver en 
mer långsiktig planering än årsbasis, varför en plan för vad som ska ske vid projektets slut bör 
finnas på plats redan vid uppstart – d.v.s. om föreningslots därefter ska upphöra eller 
permanentas. Utredningen anser att förtjänsten är liten i att införa föreningslots under endast ett 
år om det inte finns möjlighet till förlängning. I både det korta och längre perspektivet uppstår 
därför frågan om kommunen är beredd att bekosta föreningslots.  
 
Utredningen visar att det förvisso finns efterfrågan på de arbetsuppgifter en föreningslots kan 
tänkas utföra, men att det samtidigt också redan görs flertalet insatser i Haninge kommun som 
tangerar dessa. Utredningen anser därför att ”nettoeffekten” i dagsläget inte är tillräckligt stor för 
att motivera kostnaden för en heltidsanställd föreningslots. Däremot har det i utredningen 
framkommit att behovet av föreningsutveckling och upprättandet av länkar mellan nyanlända, 
föreningar och kommunen är av jämförelsevis högre prioritet. Det arbetet kan förslagsvis handla 
om stötta föreningar och fungera som en ”spindel i nätet” som knyter samman de nätverk som i 
dagsläget jobbar med integrationsfrågor, barn- och ungdomsfrågor, föreningar et cetera samt 
olika aktörer såsom Föreningsrådet, CMN, m.fl. Detta skulle kunna gå att utveckla ytterligare 
inom andra redan befintliga funktioner, exempelvis genom en utökning av kommunens arbete 
kring En väg in. Genom utökat föreningsutvecklingsarbete finns potential för symbioseffekter 
med de lotsinsatser som redan finns (CMN, Fritidsmässan, En frisk generation m.fl.). I ett sådant 
scenario är Föreningsrådet en viktig kunskapsspridare bland föreningar.          
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Inledning 
 

Uppdragsbeskrivning 
 
Pia Lublin (L) inkom 2016-05-06 till kommunfullmäktige med motionen Stöd föreningslivets 
engagemang för integration genom föreningslotsar (dnr: KS 2016/248). Motionen skickades på remiss till 
kultur- och fritidsnämnden (dnr: KOFN 2016/109) och socialnämnden (dnr: SN 2016/201) för 
yttrande. Efter att nämndernas yttranden behandlats av kommunfullmäktige gavs kultur- och 
fritidsnämnden, 2017-04-18, (dnr: KS 2016/248, § 66) i uppdrag att i samråd med socialnämnden 
utreda förutsättningarna för att införa föreningslots i Haninge kommun. Utredningsuppdraget 
ska redovisas för kommunfullmäktige, senast 2017-10-31. 

 
Metod 
 
Utredningens omvärldsanalys består av en litteraturstudie av aktuell forskning och rapportering 
inom ämnena integrationsinsatser och civilsamhällesfrågor. Underlaget för den empiriska delen 
av omvärldsanalysen har samlats in via telefonintervjuer med tjänstemän och föreningslotsar på 
tre olika kommuner. Urvalet bygger delvis på bekvämlighetsurval men även baserat på 
ambitionen att jämföra med kommuner som storleksmässigt och geografiskt både liknar och 
skiljer sig från Haninge kommun. 
 
Nulägesanalysen har beretts i samråd med tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningen, 
socialförvaltningen, Föreningsrådet samt via en enkät till föreningslivet i Haninge. 
 
Vid enkätens genomförande, juni 2017, fanns totalt 276 föreningar registrerade i Haninge 
kommuns föreningsregister. Av dessa har 256 föreningar uppgett en mailadress dit det är möjligt 
att skicka ut en enkät. Vid tillfället fanns 154 mailadresser som av fritidsbokningen kunnat 
verifieras som aktiva, vilket betyder att 102 mailadresser sannolikt inte är aktiva eller gällande. 
Därtill finns ett flertal föreningar som har verksamhet som av uppenbara skäl inte berörs eller 
inte är intresserade av föreningslots, exempelvis tomtägarföreningar. Cirka tiotalet föreningar har 
meddelat via mail att de uppmärksammat enkäten men av ovan nämnda skäl inte är intresserade 
av att delta i enkäten. 
 
Enkäten skickades ut via mail 2017-06-09 och fanns tillgänglig att besvara under totalt två 
veckors tid fram till och med 2017-06-23. Enkäten bestod av 12 frågor varav 10 av dessa var 
frågor ställda med envalsvarsalternativ enligt en femgradig skala (1 = instämmer inte alls/dålig; 5 
= instämmer till fullo/bra). Tidsåtgången för att besvara enkäten uppskattas vara cirka 5-6 
minuter. Totalt inkom svar från 54 föreningar. Enkätens resultat redovisas i utredningen, men 
mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen (21,1 %) ses enkätens utfall främst som en grov 
beskrivning. 
 

Disposition 
 
Rapporten består i huvudsak av fyra delar. Den första delen är en omvärldsanalys som beskriver 
aktuell forskning och hur andra kommuner som infört föreningslots arbetar. Den andra delen är 
en nulägesanalys som beskriver vilka insatser som görs i Haninge kommun i dagsläget och läget i 
föreningslivet. Den tredje delen är en analys av vilka förutsättningar som finns för införande 
beträffande behov, finansiering och möjliga aktörer. Utredningens sammanfattande diskussion 
och förslag framförs i rapportens sista del. 
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Forskning och rapporter 
 
I detta avsnitt kommer utredningen att belysa föreningslotsens roll och funktion genom inhämtad 
information från forskning, rapporter och andra kommuners tillvägagångssätt. Syftet med en 
omvärldsanalys är att anlägga en teoretisk och erfarenhetsmässig grundplåt i utredningen för att 
förstå behov och effekter av föreningslotsens arbete. 
 
Det offentliga uppdraget för stöd till nyanländas etablering kräver komplexa insatser som är 
fördelat på flera olika myndighetsnivåer. Flera rapporter och erfarenheter från nyanlända själva 
har dock visat att det offentligas praxis och lagstadgade arbete inte är tillräckligt för att uppnå den 
sociala inkludering som krävs (MUCF 2016b). Många nyanlända upplever att de har svårt att hitta 
vägar in i det svenska samhället, vilket försvårar möjligheterna att få jobb och ofta leder till 
isolering (Ikonen 2015). I detta sammanhang kan samverkan mellan offentlig sektor och 
civilsamhälle vara en viktig nyckel.  
 
Det ideella engagemanget i Sverige är både stabilt och stort vid internationella jämförelser. Drygt 
hälften av Sveriges befolkning deltar regelbundet i frivilligt arbete och det frivilliga arbetet i 
Sverige motsvarar cirka 400 000 årsarbetskrafter. Engagemanget sker oftast inom civilsamhällets 
organisationer men det ideella engagemanget utanför formella organisationer ökar även 
(Jegermalm, Svedberg & von Essen 2010). Civilsamhället har genom sin förankring i 
lokalsamhället och sin bredd av verksamheter en särställning när det kommer till att skapa 
möjligheter för inkludering. Då de ofta har en nära kontakt med medborgarna kan de ideella 
organisationerna vara helt avgörande för att skapa mötesplatser mellan etablerade svenskar och 
nyanlända, vilket också bidrar till att tillgängliggöra meningsfulla fritidsaktiviteter och sociala 
sammanhang. En förutsättning för en fungerande samverkan mellan offentlig och ideell sektor är 
att båda parter har kunskap om varandras uppdrag, förutsättningar samt sätt att arbeta och 
organisera sig (MUCF 2016b). I rapporten Partsgemensamt forum 2015 (MUCF 2016a) framkom 
dock att kommuner vet för lite om hur föreningslivet arbetar och organiserar sig och på vilket 
sätt det kan vara en resurs i insatser för nyanlända. Denna kunskapsbrist kan bidra till 
effektivitetsförluster eftersom det innebär en omedvetenhet om den samverkanspotential som 
finns. En förutsättning för att civilsamhället ska kunna delta som samverkanspart är att det finns 
stabil finansiering, bland annat genom offentligt stöd (MUCF 2016b). 
 
Såväl i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55 s. 42-51) som i forskning 
och andra rapporter talas om civilsamhällets olika roller. I huvudsak kan tre olika roller 
identifieras varav civilsamhällets betydelse för demokratin är utgångspunkten. I rollen som 
röstbärare och opinionsbildare handlar det om att ge röst åt olika gruppers behov, värderingar och 
intressen. Det civila samhället kan även ha rollen som utförare, d.v.s. att en organisation åtar sig 
uppdrag som är finansierade med offentliga medel och där uppdragen som är finansierade utförs 
med full ersättning. Aktörerna i det civila samhället har också en viktig roll i att erbjuda tjänster och 
service till sina medlemmar eller till allmänheten. I detta fall sker det utan att organisationen tar 
emot full ersättning för verksamheten. Medan vissa organisationer är specialiserade inom en roll 
är verksamheten hos merparten av organisationer ofta en mix som innebär att samma 
organisation agerar utifrån flera roller (SOU 2016). 
 
Nilsson och Listerborn skriver i underlagsrapporten för 2014 års Demokratiutredning att:  
 

Ett sätt att stärka stödet till civilsamhället och göra kontakter med civilsamhället mer enhetliga är att införa 
kommunal föreningslots. Föreningslotsen kan vara en digital plattform och en fysisk plats där information 
och stöd till föreningar samlas. På så vis erbjuds ”en väg in” och alla aktörer får del av samma information. 
Lotsen ska vara bekant med såväl den interna kommunala strukturen som civilsamhällets utformning och 
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stödstruktur. Därmed kan hänvisning göras till lokala tjänstemän inom den egna organisationen likväl som 
till externa föreningar och organisationer (Nilsson och Listerborn 2015, s. 50-51).   

 
Denna tanke beträffande föreningslots ges även stöd för i utredningen Palett för ett stärkt 
civilsamhälle och tillägger att ”kommunen bör sträva efter ett enhetligt förhållningssätt bland förvaltningarna 
och eftersträva kontinuitet i kommunens stöd till föreningslivet” (SOU 2016, s. 128). 
 
I rapporten Samla kraft! En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för 
nyanlända förslås att ”kommunen kan utse någon som har i uppgift att arbeta med frågor som rör civilsamhället 
i relation till inkludering av asylsökande och nyanlända” (MUCF 2016b, s. 28). Detta skulle kunna bestå i 
att anställa en integrationssamordnare som arbetar strategiskt med samordning mellan 
civilsamhället och kommunens verksamheter i uppdrag att skapa nätverk och hjälpa till att 
etablera nya mötesplatser där asylsökande och nyanlända får chans att träffa kommunens 
invånare (Ibid.). I rapporten står att om kommunen saknar en integrationssamordnare kan 
behovet istället delvis uppfyllas genom att tillsätta en föreningslots:  
 

De kommuner som inte har förutsättningar för att anställa en integrationssamordnare kan ändå arbeta 
aktivt med att ge information till civilsamhällets organisationer. […] Denna person kan men behöver inte 
ha andra uppgifter i relation till civilsamhället. Dess uppgift är att veta vilka andra personer i kommunen 
som arbetar med frågor som rör asylsökande och nyanlända och att förmedla detta till allmänheten och 
civilsamhället (MUCF 2016b, s. 29).    

 

Diskussion 
 
Den forskning som redovisats pekar på att enbart det offentligas praxis och lagstadgade arbete 
inte är tillräckligt för att uppnå den sociala inkludering bland nyanlända som krävs. Samverkan 
mellan offentlig sektor och civilsamhälle kan därför vara en viktig nyckel. Redogörelse för sådan 
samverkan har belysts både utifrån ett integrationsperspektiv och utifrån civilsamhällets olika 
roller. Sådan samverkan skulle kunna, utifrån litteraturen, utföras av endera en 
integrationssamordnare eller en föreningslots. I de sammanhang där begreppet föreningslots 
förekommer inom forskning och rapporter talas det ofta om informationsinsamling och 
förmedling. Samtidigt kan det sägas vara lämpligt att föreningslotsens uppdrag ges en bredare 
betydelse utifrån möjligheten skapa nätverk och etablera nya mötesplatser för nyanlända.   
 
Syftet med ovan redogörelse är att anlägga en teoretisk grund för vilken typ av funktion och syfte 
en föreningslots bör ha. Det teoretiska perspektivet ger dock inte en heltäckande bild, exempelvis 
talas det ytterst lite om försvårande omständigheter och vilka effekter föreningslotsarbetet 
medfört. Detta torde däremot empirin, i nästföljande stycke, kunna belysa mer.      
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Hur har andra kommuner gjort? 
 
Föreningslots har genomförts sedan tidigare i ett antal andra kommuner i Sverige. 
Utredningsarbetet har därför samlat in erfarenheter och synpunkter från ett urval av dessa 
kommuner i syfte att ta lärdom av både goda exempel och identifierade begränsningar. Detta är i 
sin tur avsett att åt utredningen tillföra en vägledande indikation om föreningslotsens möjliga 
funktioner och arbetsuppgifter, praktiskt genomförande samt förväntad effekt.  
 
I följande redogörelse av utredningens omvärldsanalys ges inte en fullständig bild av respektive 
kommuns arbete med föreningslots i de fall där likheter kommunerna emellan råder. Detta för att 
göra texten mer läsbar (mindre repetitiv) men samtidigt belysa flera olika perspektiv och 
möjligheter kopplade till föreningslots. Kunskap och erfarenheter från personer som haft olika 
funktioner med arbetet kring föreningslots har därför hämtats in, både ansvariga inom 
förvaltning och verksamma föreningslotsar.  

 

Falu kommun 
 
Falu kommun startade ett projekt med föreningslots under hösten 2013 och som pågick fram till 
slutet av 2014. Föreningslotsen anställdes på uppdrag av arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningen. Eftersom projektet var väldigt lyckat blev föreningslots därefter en 
permanent integrationsinsats i kommunen. 
 
I Falu kommun var föreningslotsens främsta uppdrag att jobba med nyanlända (som erhållit 
uppehållstillstånd) barn och ungdomar i åldern 7 – 20 år då man ansåg att behovet var störst 
bland dessa (föreningslotsen arbetade inte med vuxna). Initialt var avsikten att föreningslotsens 
arbetsuppgifter skulle i första hand bestå i att stödja barn och ungdomar samt kartlägga deras 
fritidsintressen, och i andra hand att stödja föreningar. Dock visade det sig i ett tidigt skede att 
föreningar i många fall behövde mer stöd och service än vad kommunen räknat med för att 
kunna ta emot nyanlända medlemmar då föreningar ofta saknade den beredskap som krävdes. 
Enligt den utvärdering som gjordes efter projektet berodde detta på ointresse hos 
ledning/styrelse, ledarbrist, dålig ekonomi, tidig selektering och avsaknad av 
mottagande/introduktion i föreningsverksamheten. Därtill märktes en viss osäkerhet inom 
föreningarna om hur man ska gå tillväga för att nå utrikesfödda barn och få en bra kontakt med 
deras föräldrar. Eftersom projekttiden var begränsad blev det således nödvändigt att avgränsa 
antalet föreningar (25 stycken) som föreningslotsen hade tid att arbeta fördjupat med för att 
kunna bemöta ovan nämnda utmaningar. Urvalet av föreningar till det fördjupande samarbetet 
byggde på att föreningarna själva visade ett intresse för att göra förändringar. 
 
Uppdraget 
Föreningslotsens uppdrag kan sammanfattas under fyra punkter: 
 

1. Kartläggning av 106 stycken barn- och ungdomars fritidsintresse genom intervjuer i 
skolan. 
 

2. Lotsfunktion till föreningslivet i form av information om projektet i olika sammanhang, 
uppsökande kontakter och i vissa fall genom att föreningslotsen personligen följt med 
ungdomar till aktiviteter. 

 
3. Inventering av kommunens föreningsliv och fördjupat samarbete med 25 stycken 

föreningar och studieförbundsverksamheter. Föreningslotsen har till dessa verksamheter 
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spridit kunskap om inkludering samt erfarenheter från kartläggningen om barn- och 
ungdomars fritidsintressen. 
 

4. Kunskapsspridning och stöd till föreningslivet vid både större och enskilda möten. 
Avrapportering till kommunens integrationsråd som omfattar tjänstemän och politiker i 
kommunen samt föreningsrepresentanter. Därtill har föreningslotsen på olika sätt 
synliggjort projektet genom lokala massmedier.      

 
Projektekonomi 
För att genomföra projektet föreningslots beviljades Falu kommun 435 938 kr i bidrag av 
Länsstyrelsen enligt § 37-medel. Budgeterad lönekostnad för föreningslots var 440 000 kr. 
Utfallet för föreningslotsens lönekostnader uppgick till 358 576 kr. Kvarvarande medel, 81 424 
kr, användes för att starta fadderverksamhet för unga utrikesfödda. Anledningen till att 
lönekostnaderna för föreningslots inte blev lika höga som beviljat bidrag berodde på att 
föreningslotsen under projektets tid var föräldraledig under en period på sommaren samt en dag i 
veckan under större delen av resterande period. Falu kommun tillsköt egna medel för ett flertal 
kostnader för: 
 

 Externa tjänster 

 Lokaler 

 Resor 

 Aktiviteter 

 Material/expenser 
 
Belopp för ovan nämnda kostnader finns inte angivna. 
 
Kompetens  
Falu kommun uppger att föreningslotsens kompetens och tidigare erfarenhet var en viktig faktor 
för projektets framgång. Två kompetenser var särskilt viktiga för den person kommunen 
rekryterade: 
 

 Personen hade ett redan uppbyggt kontaktnätverk med föreningslivet. Detta gjorde att 
föreningslotsen kunde omgående komma igång med arbetet. 
 

 Personen hade som sina främsta egenskaper erfarenhet och kompetens i att arbeta med 
barn och ungdomar. Detta gjorde att föreningslotsen kunde ge ett gott bemötande 
gentemot de nyanlända och etablera förtroende. 

 
Uppföljning och utvärdering 
Föreningslotsen upprättade en referensgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen, 
Falu kommun, andra kringliggande kommuner samt en rad föreningar och intresseorganisationer. 
Referensgruppen träffades vid fyra tillfällen under projekttiden där deltagarna gavs information 
om hur projektet fortlöpt och därefter haft möjlighet att ge synpunkter på det fortsatta arbetet. 
Till varje träff bjöds även olika föreningar in för att berätta om hur de jobbar med ökad 
inkludering. Vid ett tillfälle deltog nyanlända ungdomar och berättade om sina erfarenheter av 
föreningslivet.  
 
Av 106 stycken barn- och ungdomar uppgav 94 procent att de har ett eller flera fritidsintressen. 
Av dessa lotsades 56 stycken till föreningsverksamhet. 
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Västerviks kommun 
 
I Västerviks kommun startade projektet Föreningslots i oktober 2016 och pågår fram till början 
av 2018. Liksom i Falu kommuns fall är projektet finansierat via stöd från Länsstyrelsens § 37-
medel. Föreningslotsen är anställd av kommunen på uppdrag av enheten för arbete och 
integration, integrationsgruppen. Tillskillnad från Falu kommun arbetar föreningslotsen mot 
målgruppen nyanlända med uppehållstillstånd (både barn och vuxna), men inte med vuxna som 
är asylsökande (asylsökande barn innefattas däremot). Projektet tillkom delvis på initiativ av 
föreningslivet efter att flera föreningar uttryckt ett behov av föreningslots. 
 
Möjligheter och utmaningar   
Föreningslotsen i Västerviks kommun uppger att även om grundantagandet är att ett växande 
föreningsliv är bra så är det i praktiken inte alltid möjligt beroende av vilka förutsättningar som 
råder. Framförallt upplevs bristen på ledare i föreningslivet utgöra en ”flaskhals” för vilken 
kapacitet föreningar har att ta emot nyanlända. En viktig uppgift för föreningslotsen har därför 
blivit att försöka rekrytera nyanlända att bli ledare för att öka föreningars kapacitet samt arbeta 
mot ett mer långsiktigt deltagande. Det sistnämnda betraktas av föreningslotsen som en stor 
utmaning – att efter att de nyanlända lotsats in i föreningen, få dem att vilja stanna kvar. 
 
Språkliga och kulturella utmaningar  
Föreningslotsen uppger att en av de initiala utmaningarna var att lösa frågan ”hur definieras 
fritid?”. För många nyanlända tar kontakten med olika myndigheter upp en väldigt stor del av 
deras lediga tid varför fritid är en tid som upplevs ”komma på sidan av och svår att förstå”. Fritid 
kan därför uppfattas av nyanlända på vitt skilda vis när föreningslotsen möter nyanlända för att 
fråga om vad de vill göra på sin fritid. Därtill är fritid ett begrepp som har olika innebörd 
beroende av härkomst och kulturell bakgrund vilket innebär att fritid inte nödvändigtvis 
uppfattas som den tid då man ägnar sig åt sina intressen. Föreningslotsen har därför lagt ned 
mycket arbete på att konkret begripliggöra vad fritid kan vara genom att med bilder visualisera 
exempel på olika fritidssysselsättningar. Exempelvis har föreningslotsen därför utformat en 
flerspråkig intresseinventeringsblankett i syfte att överbrygga språkliga förbistringar och olikheter 
i kulturell förförståelse. 
 
Fritidsbank och kostnader för fritidsutövande 
I Västerviks kommun finns en verksamhet som går under namnet Fritidsbanken och där arbete 
pågår med att skapa bättre samverkan med föreningslots. I mångt och mycket påminner 
Fritidsbanken om Sportoteket i Haninge kommun såtillvida att syftet är att tillgängliggöra idrott 
för fler genom att samla in och återanvända begagnad utrustning. Föreningslotsen uppger att 
bland de nyanlända som redan engagerar sig i föreningslivet så uppfattas inte kostnaderna som ett 
problem, men påpekar även att det är svårt att säga om detsamma gäller bland de som inte deltar 
i föreningsverksamhet.  
 

Trollhättans stad  
 
Trollhättan har en lång historik som inflyttningsort för utrikesfödda. År 2015 var 15 190 av totalt 
57 092 invånare av utländsk härkomst. Kommunen har därför sedan en längre tid tillbaka arbetat 
med föreningslotsar i socioekonomiskt utsatta områden med hög andel utrikesfödda. År 2011 
fick kommunen ekonomiska medel från regeringens urbana utvecklingsarbete (URBAN 15) för 
ett projekt med föreningslotsar om 1,5 heltidstjänster (fördelat på en heltidsanställd och en 
halvtidsanställd). Projektet föreningslots startades upp som en vidareutveckling av ett tidigare 
projekt med engagemangsguider som kommunen genomfört med medel från Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet. Satsningen på föreningslotsar har därefter gradvis utvecklats år för 
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år, och från och med 2017 är föreningslotsar permanentat via medel från kultur- och 
fritidsförvaltningen. I dagsläget finns tre heltidsanställda föreningslotsar som är kopplade till olika 
föreningar samt en heltidsanställd kanslist som samordnar och sköter det administrativa arbetet 
kopplat till föreningslotsarnas arbete. 
 
Fokus på föreningar i invandringstäta och utsatta områden 
Tillskillnad från Falu kommun och Västerviks kommun så arbetar inte föreningslotsarna i 
Trollhättan brett mot hela föreningslivet, utan har anställning hos ett fåtal olika föreningar inom 
specifika geografiska områden. Detta kan förklaras av två skäl; dels beror det på att 
föreningslotsarbetet påbörjades som en vidareutveckling av tidigare områdesspecifika satsningar i 
invandrartäta områden, och dels beror det på att Trollhättan har ett antal större och kraftigt 
segregerade miljonprogramområden där den utrikesfödda befolkningen nästan uteslutande bor. 
Behoven av integrationsinsatser är således mycket tydligt geografiskt fördelade, vilket i praktiken 
innebär att det är föreningar inom dessa områden som har den klart största andelen av 
utrikesfödda medlemmar i kommunen. I föreningen IFK Trollhättan, exempelvis, är över 90 
procent av medlemmarna av utländsk härkomst. Samtidigt kan man se denna höga andel som ett 
tecken på att föreningslotsarbetet har haft lyckad effekt såtillvida att föreningen faktiskt fått in 
många medlemmar med utländsk bakgrund.  
 
Språk- och områdeskännedom 
Eftersom föreningslotsarna i Trollhättan jobbar geografiskt områdesspecifikt och med en tydlig 
lokal förankring anser kommunen att språkkompetens inom ett eller flera av språken somaliska, 
swahili, arabiska m.fl. samt god områdeskännedom är viktigare kompetenser än 
högskoleutbildning. Utöver att denna prioritering kan förklaras av att de jobbar områdesinriktat 
beror det på att kommunen beskriver att arbetet som föreningslots ”har växt till att bli ett mer 
omfattande arbete än att enbart lotsa barn och unga”. Det innefattar ett långsiktigt arbete där 
relationer och förtroende byggs upp över tid, varför möjligheten att göra sig förstådd (genom att 
kommunicera på modersmål) hos föräldrar och äldre anhöriga är en viktig del för att kunna 
engagera barn och ungdomar.   
 
Ett omfattande arbete      
Utifrån det arbete föreningslotsarna i dagsläget utför i Trollhättans stad anser kommunen att det 
vore en omöjlighet att bedriva arbetet ideellt. I och med att föreningslotsarna arbetar med att 
skapa relationer uppstår tillfällen som kan vara psykiskt betungande, exempelvis utvisningsbeslut. 
Man påpekar även att nyanlända ofta kommer i kontakt med ett flertal olika myndigheter som 
hjälper dem att bli en del av det svenska samhället – arbete som sällan utförs ideellt, så varför ska 
då föreningslotsarbetet vara ideellt när det i många avseenden är lika krävande arbete(?).  
 

Diskussion 
 
Uppgifter från de olika kommunerna visar på att föreningslotsens uppdrag varierar. Utredningen 
bedömer att det dels beror på respektive kommuns behov och dels vilka andra lots- och 
integrationsinsatser som görs i kommunerna. Av de kommuner som utredningen tagit upp har 
föreningslots initierats som ett integrationsprojekt av kommunen över en tidsperiod om 1 – 1,5 
år, för att därefter i ett av fallen övergå i en permanent insats. Kommunerna uppger att tidigare 
försök gjorts att genomföra föreningslots på ideell basis men av olika skäl har det aldrig 
materialiserats. Utifrån att bristen på ideella ledare bland föreningar ofta utgör en begränsning 
samt att en betydande del av arbetet består i att stödja föreningar i mottagandet av nyanlända, så 
bedömer kommunerna det som mindre sannolikt att det skulle vara möjligt att genomföra 
föreningslots på ideell basis – i varje fall med likvärdig kvalitet och effekt. 
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Insatser som görs i dagsläget i Haninge kommun 
 
I detta avsnitt kommer utredningen att belysa vilka integrations- och lotsinsatser (som kan liknas 
vid en föreningslots uppdrag) som redan genomförs i dagsläget. Syftet med nulägesanalysen är att 
genom att inventera vilka insatser som redan genomförs och, i utredningens efterföljande avsnitt, 
granska vilka förutsättningar för införande som finns och sammanväga behov och möjligheter för 
införande av föreningslots.   
 
Haninge kommun genomför i dagsläget ett flertal olika insatser med integrations- och lotsinslag. I 
följande avsnitt ges en kort beskrivning av dessa. Redogörelsen omfattar dock inte allt 
integrationsarbete som görs i kommunen, utan urvalet har gjorts främst utifrån de insatser som 
bedöms tangera det arbete en eventuell föreningslots kan tänkas utföra eller samverka med i 
Haninge kommun. Syftet med denna beskrivning är att dels visa på vad som görs i nuläget samt i 
utredningens senare delar återknyta till vilka tänkbara tillskott en föreningslots kan tänkas 
medföra.  
  

En frisk generation i Haninge 
 
I Haninge kommun finns sedan 2013 verksamheten En frisk generation i Haninge. En frisk 
generation i Haninge är ett samarbete mellan kommunen och en insamlingsstiftelse som är en 
icke vinstdrivande, opolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar hälsofrämjande mot 
barnfamiljer. I dagsläget finns verksamheten på Vikingaskolan i Handen och Höglundaskolan i 
Jordbro. Under hösten 2017 beräknas även Brandbergsskolan ansluta. Verksamheten erbjuder 
alla familjer med barn i årskurs 2 i de aktuella skolorna att delta. Deltagandet är gratis och hela 
familjen är välkommen oavsett ålder eller tidigare idrottserfarenhet. Verksamheten bygger på 
samarbete med totalt 16 föreningar som kommer och visar upp sin verksamhet i fyra veckors 
perioder. Familjerna tränar tillsammans och hinner få en uppfattning om respektive aktivitet och 
kan därefter utföra den på egen hand eller bli medlem i föreningen. Under 2016 har 
verksamheten bidragit till att 68 nya medlemmar anslutit till aktuella föreningar. Via sponsring 
från ett privat företag står En frisk generation för första årets medlemsavgift för nya medlemmar. 
 
Fördelen med En frisk generation är att verksamheten utöver barnen även riktar sig till barnens 
familjer vilket kan leda till att gemensamma intressen och samhörighet stärks. Att de erbjuder 
gratis medlemsavgift under det första året kan även leda till att ekonomiska hinder från att delta i 
föreningslivet överbyggs. Nackdelarna är att verksamheten inte är riktad för att nå ut till alla 
nyanlända i Haninge kommun utan i dagsläget är begränsad till ett fåtal skolor samt att 
inriktningen innebär att en stor del av variationen i föreningslivet inte berörs, däribland 
kulturföreningar, hembygdsgårdsföreningar m.fl.    
 

Fritidsmässan i Haninge 
 
Haninge kommun har tillsammans med ett flertal föreningar (35 stycken år 2017) och 
Föreningsrådet i Haninge under våren 2016 och 2017 genomfört en fritidsmässa med särskild 
inriktning mot nya Haningebor. 2017 hade mässan cirka 500 besökare. Fritidsmässan har ägt rum 
på eftermiddags- och kvällstid i Haninge kulturhus och erbjudit möjligheten att träffa föreningar 
och prova på olika aktiviteter gratis. För att underlätta kommunikationen har tolkar funnits på 
plats. Syftet med mässan är att skapa en länk för nyanlända in i det svenska samhället. I dagsläget 
finns det goda förhoppningar om att Fritidsmässan i Haninge ska kunna fortsätta genomföras i 
framtiden.  
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Eftersom mässan äger rum en gång per år är den främst att betrakta som en särskild händelse. 
Det kan därför dröja upp till ett år innan mässan äger rum beroende på när en nyanländ kommer 
till Haninge, vilket kan ses som en nackdel. Samtidigt är det en möjlighet för nyanlända att 
komma i kontakt med många föreningar vid ett och samma tillfälle vilket kan ses som en fördel 
då det kan väcka nya fritidsintressen hos nyanlända.     
 

Centrum för mottagande av nyanlända (CMN) 
 
Alla nyanlända elever i Haninge kommun ska anmälas till CMN. Anmälan kan göras av vem som 
helst – föräldrar, släktningar, godman eller andra kontaktpersoner. Det huvudsakliga syftet med 
CMN är att organisera och hjälpa till med nyanländas skolstart. Vid den inledande kontakten med 
CMN tillfrågas nyanlända även om vilka fritidsintressen de har. I den mån man har möjlighet 
försöker CMN därefter med stöd av Utbudskatalogen (trycks i 1000 exemplar) upplysa nyanlända 
om lämpliga föreningar utifrån de intressen de uppgett. Till viss del kan det därför sägas att CMN 
arbetar med att lotsa nyanlända barn och unga in i föreningslivet i Haninge. 
 
CMN har en fördel jämfört med ovan beskrivna insatser såtillvida att man har möjlighet att i ett 
tidigt skede etablera kontakt med en hög andel av nyanlända barn och unga i Haninge. Vid 
samtliga möten och samtal medverkar även tolk. Nackdelen är att CMN har begränsade 
möjligheter att följa upp nyanländas kontakt med föreningslivet och kan inte heller arbeta 
stödjande gentemot föreningarna. 
 

Föreningsbidrag för integrationsinriktade insatser 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen blev 2016 tilldelad 750 000 kr till föreningslivet för inkludering 
av nyanlända barn, ungdomar och familjer. Sammanlagt har 18 föreningar under 2016 – 2017 
beviljats bidrag för att erbjuda aktiviteter för att underlätta integration i det svenska samhället. I 
bidragsbedömningen har hänsyn tagits till att främja närhetsprincipen till olika verksamheter. I 
flertalet fall har inkluderingsbidrag betalats ut för att möjliggöra ”prova-på” verksamhet i syfte att 
väcka nya fritidsintressen hos nyanlända. Medlen för inkluderingsbidrag som förvaltningen 
förfogat över är nu förbrukade vilket betyder att det från och med 2018 saknas medel. 
 

Fritidsgårdar 
 
Fritidsgårdarna i Haninge kommun har inget formellt uppdrag att lotsa nyanlända in i 
föreningslivet. Däremot sker arbetet i praktiken på ett sådant vis att personalen försöker tipsa 
barn och ungdomar om vilka föreningar som man känner till i de fall där man får reda på vilka 
fritidsintressen som enskilda besökare har. En del fritidsgårdar samverkar även med föreningar; 
exempelvis samverkar Brandbergsgården med FC Brandbergen i olika aktiviteter och 
arrangemang. Fritidsgårdarnas arbete är dock inte specifikt inriktat emot nyanlända barn och 
ungdomar då man arbetar ”brett” mot alla som är besökare på fritidsgårdarna. Det är inte 
nödvändigtvis en nackdel men det innebär att fritidsgårdarnas uppdrag inte i första hand är en 
integrations- och lotsinriktad verksamhet. Det är även svårt för fritidsgårdar att nå de nyanlända 
barn och unga som inte deltar i vare sig fritidsgårdsverksamhet eller föreningsliv, vilka samtidigt 
kan sägas vara i störst behov av lotsning in i föreningslivet.   
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Föreningslivet i Haninge kommun 
 
En av förutsättningarna för att ett införande av en föreningslots ska ge ett lyckat resultat är att det 
finns kapacitet och intresse hos föreningslivet i Haninge kommun för en sådan insats. I 
utredningen har därför föreningslivet tillfrågats via en enkät. I enkäten gjordes inget urval utan 
enkäten skickades till hela populationen av föreningar. 
 
Nedan diagram visar fördelningen av olika föreningsverksamheter bland de föreningar som 
besvarade enkäten. 
 
Diagram 1. Fördelning av enkätsvar bland olika föreningsverksamheter 

 
Av flera skäl är det i en enkät till föreningar svårt att uppnå en fördelning som är jämförbar med 
den totala populationen. Dels har föreningarna besvarat enkäten anonymt vilket betyder att den 
information som samlats in gällande vilka typer av föreningar som finns är utifrån de frågor som 
ställts rörande vilken typ av verksamhet föreningen själva anser att man bedriver samt ungefärligt 
antal medlemmar. Därtill finns ett flertal föreningsverksamheter som inte bedriver en sådan 
verksamhet att de berörs av enkätens syfte (utreda föreningslots) vilket leder till att vissa 
kategorier blir underrepresenterade då man helt enkelt väljer att avstå från att delta. 
 
Nedan diagram visar fördelning av ungefärligt antal medlemmar enligt vad föreningarna själva 
uppgett. 
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Diagram 2. Fördelning av ungefärligt antal medlemmar 

 
Enligt ovan indelning finns små, mellanstora och stora föreningar representerade bland 
enkätsvaren. 
 
Utifrån de erfarenheter som samlats in från andra kommuner har främst två faktorer framkommit 
som hinder för att föreningslotsen ska kunna lotsa in nyanlända i föreningslivet. Det klart främsta 
skälet uppges vara brist på ledare i föreningen men även oreda i ekonomin har nämnts utgöra 
begränsningar i vissa fall. Tillskillnad mot ett privat företag där ekonomiska medel ytterst styr 
dess möjlighet att anställa personal och utöka verksamheten så bedrivs en förening främst av 
ideellt och frivilligt engagemang. Således kan en förening med ordnad ekonomi ändå ha 
svårigheter att utöka sin verksamhet på grund av svårigheter att engagera fler ledare, och vice 
versa. Likaså kan god tillgång till ledare och bra ekonomiskt läge ändå innebära att föreningen 
inte har kapacitet att ta emot fler nya medlemmar på grund av exempelvis begränsad tilldelning av 
halltider. Det finns således ett flertal bakomliggande faktorer som tillsammans kan förklara ovan 
resonemang. Ett så komplext samband har dock bedömts allt för omfattande att utreda varför 
enkäten istället ställt frågan om vilken uppfattning föreningen själva har vad det gäller kapaciteten 
att ta emot fler medlemmar. 
 
I enkäten ställdes frågan om hur föreningen upplever att tillgången till ledare är. 52 av 54 
föreningar svarade på frågan (96,3 % svarsfrekvens). Nedan stapeldiagram visar resultatet. 
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Diagram 3. Tillgång till ledare i föreningen 

 
Siffran ovanför staplarna anger föreningar i antal. 

 
Svarsalternativen är ställda enligt en femgradig skala där graden 1 motsvarar dålig och graden 5 
motsvarar bra. En rimlig förklaring till vad graderna 2, 3 och 4 motsvarar skulle kunna vara att 
graden 2 motsvarar ganska dålig och graden 4 ganska bra. Kvar blir då graden 3 som utgör ett 
mellanvärde vilket skulle kunna antas motsvara de föreningar som anser att den är vare sig bra eller 
dålig. Förenklat skulle följaktligen graderna 1 och 2 kunna slås samman som lägre än mellanvärdet 
och graderna 4 och 5 som högre. Enligt en sådan förenkling blir resultatet räknat i procent 
följande: 
 

 21,2 procent uppger att tillgången till ledare är ganska dålig eller dålig. 

 36,5 procent uppger att tillgången till ledare är vare sig bra eller dålig. 

 42,4 procent uppger att tillgången till ledare är ganska bra eller bra. 

 
Andelen föreningar som uppger att tillgången till ledare är ganska bra eller bättre är således 
dubbelt så stor jämfört med de som uppger att tillgången är ganska dålig eller sämre. Samtidigt är 
de föreningar som angett att tillgången till ledare är vare sig bra eller dålig drygt en tredjedel. 
 
Samtliga 54 föreningar som svarade på enkäten svarade på frågan om hur föreningen upplever att 
det ekonomiska läget i föreningen är. Nedan stapeldiagram visar resultatet.   
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Diagram 4. Ekonomiskt läge i föreningen 

 
Enligt en förenkling av samma modell som i föregående fråga blir resultatet räknat i procent 
följande: 
 

 14,9 procent uppger att det ekonomiska läget i föreningen är ganska dåligt eller dåligt. 

 25,9 procent uppger att det ekonomiska läget i föreningen är vare sig bra eller dåligt. 

 59,2 procent uppger att det ekonomiska läget i föreningen är ganska bra eller bra. 

 
Andelen föreningar som uppger att det ekonomiska läget i föreningen är ganska bra eller bättre är 
således fyra gånger så stor jämfört med de som uppger att det ekonomiska läget är ganska dåligt 
eller sämre. 
 
Samtliga 54 föreningar som svarade på enkäten svarade på frågan om föreningen upplever att 
man har kapacitet att ta emot fler medlemmar. Nedan stapeldiagram visar resultatet. 
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Diagram 5. Kapacitet att ta emot fler medlemmar 

 
Enligt en likartad logik som tillämpats i tidigare svarsresultat skulle en rimlig förklaring till graden 
2 kunna motsvara instämmer delvis inte och graden 4 instämmer delvis. Graden 3 blir däremot lite 
knepigare att i kvalitativa termer definiera och borde nog i efterhand plockats bort till fördel för 
en fyrgradig skala. Ett möjligt antagande kan dock vara att graden 3 motsvarar en obestämd 
uppfattning. Enligt denna förenkling blir resultatet räknat i procent följande: 
 

 3,8 procent instämmer delvis inte eller instämmer inte alls kring påståendet att de har 
kapacitet att ta emot fler medlemmar. 
 

 9,3 procent har en obestämd uppfattning kring påståendet. 
 

 87 procent instämmer delvis eller instämmer till fullo kring påståendet. 

 
Nära på nio av tio föreningar upplever således att de har kapacitet i föreningen att ta emot fler 
medlemmar. Endast 2 av 54 föreningar har svarat att de upplever att de inte har kapacitet att ta 
emot fler medlemmar. 
 
Hittills finns det alltså lite som tyder på att föreningarna i Haninge kommun tampas med liknande 
hinder som föreningar i andra kommuner där föreningslots har införts. Enkäten har därför ställt 
frågan om föreningar tror att en föreningslots kan leda till fler nyanlända medlemmar. Nedan 
diagram visar resultatet: 
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Diagram 6. En föreningslots kan leda till fler nyanlända medlemmar i föreningen 

 
Som synes ovan är det en relativt spridd fördelning bland svaren. Det råder alltså delade 
uppfattningar bland föreningar om en föreningslots kan leda till fler nyanlända medlemmar i 
föreningen. En korsjämförelse med kapacitet att ta emot fler medlemmar visar följande resultat: 
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Diagram 7. Stapeldiagram av korsjämförelse 1: ”En föreningslots kan leda till att fler nyanlända söker sig 
till vår förening” 

 
Röda staplar i ovan diagram visar de som har svarat att man instämmer till fullo i att föreningen 
har kapacitet att ta emot fler medlemmar. Blåa staplar visar de som uppgett att de instämmer 
delvis. Korsjämförelsen visar på att även bland de föreningar som anser att man har kapacitet att 
ta emot fler medlemmar så råder det delade åsikter om en föreningslots kommer leda till att fler 
nyanlända söker sig till föreningslivet.  
 
Då en av föreningslotsens huvudsakliga funktioner är att vara en förmedlande länk mellan 
nyanlända, föreningar och kommunen har enkäten ställt frågan till föreningar om behovet av en 
sådan funktion finns. Resultatet visas i nedan diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan 83 av 171



 

19 
 

 

Diagram 8. Det behövs en förmedlande länk mellan nyanlända, föreningslivet och kommunen 

 
Ovan diagram visar att:  
 

 11,1 procent uppger att de instämmer inte alls eller instämmer delvis inte i att det behövs 
en förmedlande länk. 

 16,7 procent uppger att de inte har någon bestämd uppfattning om att det behövs en 
förmedlande länk. 

 70,3 procent uppger de instämmer delvis eller instämmer till fullo är 70,3 procent.    
 
En klar majoritet av föreningarna anser därmed att det behövs en länk mellan nyanlända, 
föreningslivet och kommunen. Det är dock värt att notera att denna fördelning inte är helt 
”logisk” jämfört med tidigare redovisade svar eftersom det samtidigt råder delade åsikter om en 
föreningslots kommer leda till att fler nyanlända söker sig till föreningslivet. En korsjämförelse 
med kapacitet att ta emot fler medlemmar visar följande resultat: 
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Diagram 9. Korsjämförelse 2: ”Det behövs en förmedlande länk mellan nyanlända, föreningslivet och 
kommunen” 

 
I ovan korsjämförelse visar röda staplar de som svarat att de instämmer till fullo i att de har 
kapacitet att ta emot fler nya medlemmar. I diagrammet går att utläsa en trend i föredelningen av 
svar där nära tre fjärdedelar (74,4 %) av de föreningar som uppger att de har kapacitet att ta emot 
fler medlemmar även instämmer delvis eller instämmer till fullo i att det behövs en förmedlande 
länk mellan nyanlända, föreningslivet och kommunen. Jämfört med frågan om en föreningslots 
kan leda till att fler nyanlända kommer söka sig till föreningen så är spridningen av svar betydligt 
mindre spridd i frågan om det behövs en förmedlande länk. 
 

Diskussion  
 
Som tidigare påpekats är det svårt att dra några säkra slutsatser av enkäten. De svar som samlats 
in kan dock ge en viss antydan om var föreningslivet står i vissa frågor beträffande eventuellt 
införande av föreningslots. Noterbart är att 87 procent av föreningarna uppger att de har 
kapacitet att ta emot fler medlemmar. Antaget att föreningars möjlighet att utöka sin verksamhet 
ofta är avhängd på tillgången till ledare så ligger enkätens resultat över tillgången till ledare i linje 
med kapaciteten att ta emot fler medlemmar – endast 21 procent uppger att tillgången till ledare 
är ganska dålig eller sämre. Dock visar korsjämförelsen att även bland de föreningar som uppger 
att de har god kapacitet att ta emot fler medlemmar så råder det delade uppfattningar om 
huruvida en föreningslots kommer leda till att fler nyanlända kommer söka sig till föreningen. 
Samtidigt har det även framkommit att en klar majoritet av dessa föreningar ser ett behov av en 
förmedlande länk mellan nyanlända, föreningslivet och kommunen. 
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Vilka behov finns att fylla? 
 
Förenklat kan man säga att behovet av en föreningslots (om dennes främsta uppdrag består av att 
lotsa in nyanlända i föreningslivet) bör bedömas utifrån om det kan resultera i att fler nyanlända 
engagerar sig i föreningslivet. I dagsläget tillfrågas samtliga nyanlända elever om deras 
fritidsintressen vid Centrum för mottagande (CMN) för nyanlända. I den mån CMN har 
möjlighet tipsas nyanlända om lämpliga föreningar att söka sig till. Däremot sker ingen 
uppföljande lotsning, exempelvis genom att en person följer den nyanlända till föreningen och 
bistår med att etablera kontakt med föreningen. Ett sådant arbete skulle förstås kunna utföras av 
en föreningslots, liksom det görs i andra kommuner som har föreningslots. Att nyanlända 
behöver stöd för att komma in i det svenska samhället och föreningslivet råder det knappast 
några delade uppfattningar om. I särskilt behov av stöd är ensamkommande barn och ungdomar. 
Det ska dock poängteras att ett flertal föreningslotsande insatser samt ett antal insatser som 
tangerar föreningslotsning redan genomförs i dagsläget. Den förväntade ”nettoeffekten” av att 
införa föreningslots i Haninge kommun är således mindre jämfört med om inga lotsinsatser gjorts 
överhuvudtaget. Några exakta siffror kring hur många fler nyanlända en föreningslots kan bidra 
med att lotsa in i föreningslivet går inte fastställa, men jämförelsevis för att ge en grov 
uppskattning så lyckades föreningslotsen i Falu kommun under ett års tid lotsa 56 stycken 
nyanlända ungdomar. Detta kan jämföras med En frisk generation, en av flertalet insatser i 
Haninge kommun, som under ett års tid lotsade 68 nya medlemmar in i föreningslivet. 
 
Utredningen anser därför att det kan finnas andra behov som är större än lotsning. Av erfarenhet 
från andra kommuner har det framkommit att föreningar ofta är i ett stort behov av stöd och att 
en del av föreningslotsens arbete därför har gått till att hjälpa föreningar med att ta emot 
nyanlända och hjälpa till med att rekrytera ledare bland nyanlända. Skälet till det är att 
föreningarnas beredskap och kompetens kan variera vitt mellan exempelvis stora och små 
föreningar. Tjänstemän inom Haninge kommun som arbetar eller har frekvent kontakt med 
föreningar framhåller att de ser ett stort behov av föreningsutveckling samt att det finns ett 
behov av att sprida information och kunskap bland föreningar om hur de kan utveckla sin 
verksamhet och bli bättre på att ta emot nyanlända medlemmar. Mot bakgrund av att ett flertal 
lotsinsatser redan görs i Haninge kommun bedömer utredningen att det primära behovet, som i 
dagsläget inte är lika tillgodosett, är föreningsutveckling och upprättande av en kontinuerlig länk 
mellan nyanlända, föreningslivet och kommunen. Resultatet från den enkät som skickades ut till 
föreningar i Haninge kommun stödjer delvis den bedömningen. Även bland de föreningar som 
uppger att de har god kapacitet att ta emot fler medlemmar råder det delade uppfattningar om 
huruvida en föreningslots kommer leda till att fler nyanlända kommer söka sig till föreningen. 
Samtidigt har det framkommit att en klar majoritet av dessa föreningar ser ett behov av en 
förmedlande länk mellan nyanlända, föreningslivet och kommunen. 
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Finansiering 
 

Kommunens egna medel 
 
I dagsläget finns inga medel avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget för att anställa en 
föreningslots. Det är således ett beslut i kommunfullmäktige som ska fattas för att möjliggöra 
finansieringen av föreningslots. Kultur- och fritidsförvaltningen anser dock att det vore mindre 
lämpligt att omfördela medel inom befintlig budget eftersom behovet av föreningslots i så fall ska 
jämföras mot den nedskärning man överför medel ifrån.  
 
Bruttolön per månad för en föreningslots med 100 procent tjänstgöringsgrad är beräknad till 
30 000 kr, vilket är jämförbart med lön som föreningslotsen har i Falu kommun. 
 
Tabell 1. Ungefärlig kostnad för en heltidsanställd föreningslots 
  

Kostnadspost Årskostnad 

Lönekostnad, inklusive PO 
Semesterdagstillägg, inklusive PO 
Friskvårdsbidrag 
Kompetensutveckling, julgåva, julmiddag och dylikt 
Telefonabonnemang 
Leasingdator 
OH-kostnader 
Resekostnader, konferenser 4 ggr/år, 5000 kr/gång 
 
Årskostnad, exklusive lokalhyra 

 

511 884 kr 
6 932 kr 
1 200 kr 
5 000 kr 
3 576 kr 
7 356 kr 

46 000 kr 
20 000 kr 

 
601 948 kr 

 

 
Ovan tabell visar ungefärlig årskostnad baserat på att kommunen är huvudman. Det är tänkbart 
att den totala årskostnaden kan variera något om det är en annan aktör (Föreningsrådet) som 
ansvarar och anställer en föreningslots; exempelvis skulle kostnader för friskvårdsbidrag, 
kompetensutveckling och OH-kostnader kunna förändras. Den stora kostnaden, lönekostnaden, 
bör dock vara oförändrad oavsett aktör, förutsatt att lönenivå och tjänstgöringsgrad är likvärdig. 
 

ESF-projekt 
 
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av 
Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet med att förvalta Europeiska 
socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt 
(Fead). Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med 
kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. 
 
Haninge kommun har under 2017 ansökt ESF-projektmedel (totalt cirka 40 000 000 kr) för 
integrationsprojekt. Under arbetet har det förts diskussioner om att en del av projektmedlen 
skulle kunna användas till att anställa en föreningssamordnare som arbetar med att lotsa in nya 
medlemmar och stödja föreningar med möjlig placering på Etableringscenter. Sett till dessa 
arbetsuppgifter skulle i stora delar en föreningssamordnare kunna jämföras med en föreningslots. 
I dagsläget råder dock osäkerhet om projektet kommer beviljas medel och den preliminära 
prognosen är att besked inte väntas komma först i december 2017. Det är således osäkert om en 
föreningssamordnare via ESF-projekt verkligen kommer kunna realiseras i framtiden. En fördel 
med ESF-projektet är, om det skulle bli av, att det inte påverkar befintlig budget och därmed 
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skulle det kunna bli ett tillskott som inte riskerar att medföra en nedskärning i annan verksamhet 
– åtminstone i ett tidsbegränsat perspektiv så länge projektet existerar. 

 
Länsstyrelsens § 37-medel 
 
Vid ett flertal fall i andra kommuner har ett införande av föreningslots på projektbasis 
finansierats via Länsstyrelsen. Skulle Haninge kommun ansöka och beviljas § 37-medel innebär 
det ett tillskott utöver befintlig budget som därmed inte riskerar att medföra en minskning i 
någon annan budgetpost, vilket sett ur kommunens perspektiv förstås är en fördel. Nackdelen är 
att medlen beviljas på cirka ett års projektbasis varför det efter projektets slut blir kommunens 
ansvar att finansiera om satsningen inte ska upphöra. Man skulle å ena sidan kunna se det som en 
bra möjlighet att införa föreningslots som pilotprojekt, å andra sidan finns det goda skäl för 
kommunen att vara varsam med att starta upp projekt som inte har goda förutsättningar att 
förnyas eller permanentas om de ger goda resultat. Erfarenheter från andra kommuner pekar 
även mot att föreningslotsarbete har en lång ”startsträcka” innan arbetet ger konkreta resultat, 
varför att starta upp en sådan satsning utan en plan för en mer långsiktig lösning riskerar att, i det 
tidsbegränsade perspektivet, endast ge ringa resultat. 
 

Ideellt engagemang  
 
Försök med lotsande verksamhet har vid tidigare tillfälle gjorts i Haninge kommun av föreningar 
med verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Erfarenheten från detta är att 
föreningar inte har kapacitet att verka ideellt som lotsar då de behöver lägga sina resurser på att 
driva den ordinarie verksamheten. Utifrån den omvärldsanalys som redogjorts för i utredningen 
saknas exempel på ideella föreningslotsar. Andra kommuner har uppgett att det uppdrag som 
föreningslotsen utför i respektive kommun inte skulle vara möjligt att bedriva på ideell basis. Den 
generella uppfattningen hos kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen är att 
föreningsutveckling är ett arbete som är olämpligt att drivas på ideell basis. Skälet till det är främst 
att man ser ett stort behov av att kunna ställa krav på kompetens, uppföljning och långsiktighet.        
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Aktörer och enheter 
 

Föreningsrådet 
 
Haninge Föreningsråd kan beskrivas som ett forum för föreningar att utforma sina gemensamma 
synpunkter inför olika dialoger och samtal med kommunen. Genom rådet kan kommunen 
samverka med en stor del av det aktiva föreningslivet. Föreningsrådets huvudsakliga syfte är att 
vara en aktör som ”verkar för föreningarnas skull”. Till Föreningsrådet har i dagsläget 58 
föreningar med ett blandat utbud av verksamheter valt att ansluta. Bland dessa finns exempelvis 
kulturföreningar, handikappföreningar, Södertörns simsällskap och ABF Södertörn. Dock har 
Föreningsrådet haft svårt att nå ut till en del av de idrottsföreningar som finns i kommunen då de 
ofta redan ingår i andra samordnande organisationer. 
 
Huvudman/projektägare 
I samtal med Föreningsrådet har olika alternativ på projektägare diskuterats. Det första 
alternativet är att kommunen står som huvudman för genomförandet. Det innebär att 
föreningslotsen är en av kommunen anställd person och som på kommunens uppdrag, i 
samarbete med föreningar och Föreningsrådet, verkställer de arbetsuppgifter som är förknippade 
med föreningslotsarbetet. Om kommunen skulle stå som huvudman för föreningslots så ser 
Föreningsrådet möjligheten att bidra med informations- och kunskapsspridning gentemot 
föreningslotsen och föreningar. Föreningsrådet har önskemål om att de tillsammans med 
kommunen ges möjlighet att diskutera vilken förvaltning som ska stå som huvudman. 
Föreningsrådet uppger att kultur- och fritidsförvaltningen skulle vara ett alternativ som man 
upplever som ”tryggt” då Föreningsrådet anser att kultur- och fritidsförvaltningen har god 
kännedom och erfarenhet av att jobba för Haninge kommuns hela bredd inom föreningslivet, 
men framhåller att även socialförvaltningen kan vara en lämplig huvudman om det finns god 
samverkan mellan förvaltningarna. Nackdelen, som Föreningsrådet ser det, är att en föreningslots 
som är anställd av kommunen skulle av föreningar kunna uppfattas som en aktör som inte 
premierar föreningarnas intressen. 
 
Den andra möjligheten är att Föreningsrådet ges i uppdrag att anställa och projektleda en 
föreningslots. För att Föreningsrådet ska kunna anställa en föreningslots krävs dock både 
ekonomiskt och materiellt stöd från kommunen; både för föreningslotsens lönekostnad samt 
lokal för dennes fysiska placering. Föreningsrådet uppger att en föreningslots som är anställd av 
Föreningsrådet riskerar att uppfattas som avsedd att endast verka för de föreningar som finns 
inom Föreningsrådets ”paraply”, men påpekar att man genom tydliga mål skulle kunna säkerställa 
att detta undviks. 
 
Föreningsrådet ser även möjligheten till ett delat ansvar mellan kommunen och Föreningsrådet. 
Detta skulle då ske genom att föreningslotsens arbete följs upp och styrs av en projektgrupp 
bestående av tjänstemän och Föreningsrådet. Utbildning i Haninge kommuns föreningsliv har 
Föreningsrådet kapacitet att tillhandahålla.  
 
Funktion och kompetens 
Föreningsrådet menar att det är främst viktigt att föreningslotsen har kompetens inom 
integrationsarbete. Erfarenhet av att samverka med kommun och föreningar är önskvärt, men 
krav på tidigare föreningsengagemang eller kännedom om Haninge kommuns föreningsliv 
specifikt anses mindre viktigt. Det sistnämnda betraktar man som kunskap som med större 
lätthet kan införskaffas under arbetets gång, jämfört med integrationskompetens, och något som 
Föreningsrådet kan vara behjälpliga med i stor utsträckning. 
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Föreningsrådet påpekar att det är viktigt att föreningslotsen arbetar mot nyanlända i alla åldrar, 
och inte enbart mot barn och unga. Skälet till det är att man tror att det kan underlätta för äldre 
och vuxna att förstå varför barn och ungdomar ska delta i föreningslivet om de också själva är 
engagerade.   
 
Pilotprojekt 
Föreningsrådet föreslår att föreningslots skulle i ett första skede kunna genomföras som ett 
pilotprojekt över ett till tre år. Kommunen och Föreningsrådet skulle i så fall komma överens om 
hur projektet ska genomföras, vilken part som ska vara projektägare och hur projektet eventuellt 
ska följas upp; om det ska permanentas eller om det efter projektets slut ska ledas av en ny part. 
Föreningsrådet menar dock att det är viktigt att det på förhand finns en tydlig avsiktsförklaring 
med projektet och att en utformning av en eventuell fortsättning finns med i planeringen. Detta 
för att eventuell överlämning inte ska uppfattas som att man ”tar ifrån” eller ”lämnar över” det 
efterkommande arbetet på någon part. 
 

Etableringscenter 
 
Etableringscenter är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen. Etableringscenter har nämnts som en möjlig ”placering” för föreningslots 
om kommunen beviljas ESF-projektmedel. Fördelen med en sådan placering är att 
föreningslotsen då ingår i ett samarbete där förvaltningar och myndigheter som har en etablerad 
kontakt med nyanlända ingår. Nackdelen är att den, som plattform betraktad, inte är lika tydligt 
sammankopplad med den fritidsutövande delen av föreningslivet som exempelvis en framtida 
plattform för En väg in. 
 

”En väg in” (i föreningslivet) 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har långtgående planer på att utveckla en plattform, som i 
dagsläget går under namnet En väg in, som är tänkt att fungera som en samordnande funktion 
med inriktning mot att tillhandahålla en bättre service till föreningslivet i Haninge kommun. En 
väg in är i grunden en förlängning av förvaltningens arbete med att utveckla bättre samarbete 
med föreningslivet, där även föreningsutveckling och föreningsstöttning är tänkbara 
arbetsområden. I dagsläget är En väg in fortfarande att betrakta som på idéstadiet men arbetet 
med utformningen förväntas komma igång i utökad omfattning under hösten 2017 då ansvarig 
verksamhetschef nyligen har tillsatts. Några personella resurser för att arbeta med 
integrationsfrämjande föreningslotsning i större omfattning finns dock inte i dagsläget.   
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Avslutande diskussion 
 
Som utredningen har visat finns det i kommunen olika tänkbara fysiska placeringar för en 
föreningslots. Föreningsrådet, Etableringscenter och En väg in har olika för- och nackdelar 
beroende på vilken tonvikt som läggs vid föreningslotsens uppdrag. En väg in eller 
Föreningsrådet är de mer naturliga alternativen på ”hemvist” om fokus ska ligga vid 
föreningssamverkan. Etableringscenter är däremot ett bättre alternativ om fokus ska ligga vid 
integrationsarbete i ett bredare perspektiv. 
 
Försök med lotsande verksamhet har vid tidigare tillfälle gjorts i Haninge kommun av föreningar 
med verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Erfarenheten från detta är att 
föreningar inte har kapacitet att verka ideellt som lotsar då de behöver lägga sina resurser på att 
driva den ordinarie verksamheten. Denna uppfattning delas även av andra kommuner som har 
infört föreningslots som uppger att föreningslotsens uppdrag inte är möjligt att bedriva på ideell 
basis. Förutsättningen för att med lyckat resultat bedriva föreningslotsverksamhet på ideell basis 
bedöms därför vara begränsad. 
 
Utredningen har pekat ut ett antal möjligheter för kommunen att finansiera föreningslots. Av de 
som framförts i utredningen är dock merparten att betrakta som medel som villkoras på 
projektbasis. Utredningen har visat på att det finns både för- och nackdelar med detta. 
Projektmedel kan å ena sidan vara en ekonomiskt fördelaktig lösning för kommunen att 
genomföra ett projekt som är av tidsbegränsad karaktär eller som en initiering (”testpilot”) inför 
ett långsiktigt projekt. Å andra sidan förordar utredningen att föreningslotsarbete bör betraktas 
som ett arbete som kräver en mer långsiktig planering än årsbasis varför en plan för vad som ska 
ske vid projektets slut bör finnas på plats redan vid uppstart – d.v.s. om föreningslots därefter ska 
upphöra eller permanentas. Utredningen anser dock att förtjänsten är liten i att införa ett 
föreningslotsprojekt under endast ett år om det inte finns möjlighet till förlängning. I både det 
korta och längre perspektivet uppstår därför frågan om kommunen är beredd att bekosta 
föreningslots. 
 
Utredningen har visat att det förvisso finns behov av de arbetsuppgifter en föreningslots kan 
tänkas utföra, men att det samtidigt också redan görs flertalet insatser som tangerar dessa.  
Utredningen anser därför att ”nettoeffekten” av en föreningslots i dagsläget inte är tillräckligt stor 
för att motivera kostnaden. Däremot finns det ett större behov och fler ”hål att fylla”, jämfört 
med de insatser som görs i dagsläget, beträffande föreningsutveckling och upprättande av länkar 
mellan nyanlända, föreningar och kommun. Det arbetet kan förslagsvis handla om att stötta 
föreningar och fungera som en ”spindel i nätet” som knyter samman de nätverk som i dagsläget 
jobbar med integrationsfrågor, barn- och ungdomsfrågor, föreningar et cetera samt olika aktörer 
såsom Föreningsrådet, CMN m.fl. Huruvida införande av föreningslots bör genomföras ställer sig 
därför utredningen tveksam till. De behov som framstår som mer viktiga att prioritera skulle 
kunna gå att utveckla ytterligare inom andra redan befintliga funktioner, exempelvis genom en 
utökning av kommunens arbete kring En väg in. Genom utökat föreningsutvecklingsarbete finns 
potentiella symbioseffekter med de lotsinsatser som redan finns (CMN, Fritidsmässan, En frisk 
generation m.fl.). I ett sådant scenario är Föreningsrådet en viktig kunskapsspridare bland 
föreningar. 
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum
2017-04-18

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/248

§ 66 Motion från Pia Lublin (L) om stöd 
föreningslivets engagemang för integration 
genom föreningslotsar, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-06.

Sammanfattning
Pia Lublin (L) har inkommit med motionen Stöd föreningslivets 
engagemang för integration genom föreningslotsar. Motionären anför 
att föreningslivet har en viktig roll att spela i integrationen av 
nyanlända och att så kallade föreningslotsar skulle kunna göra det 
lättare för den gruppen att komma in i föreningslivet och på så sätt bli 
mer delaktiga i samhället. Föreningslotsar är personer som på ideell 
basis kontaktar och introducerar nyanlända för föreningar som 
matchar personens intressen. Lotsen ska också följa med den 
nyanlända till aktiviteten för att underlätta och överkomma 
språkhinder och eventuella andra hinder som kan uppstå. En viktig 
del av integrationen är att skapa kontakt, få ett nätverk samt våga 
delta. Motionären anför vidare att ekonomi inte ska vara ett hinder 
för att delta i aktiviteter. Motionären föreslår med anledning av detta 
att medlemsavgifter under de två första åren bekostas av kommunen, 
att utrustning tillhandahålls via Sportoteket, att flyktingmottagningen i 
Haninge och Arbetscentrum får i uppgift att fråga alla nyanlända om 
fritidsintressen samt att kultur-och fritidsnämnden avsätter medel till 
Föreningsrådet i Haninge för att upprätta en verksamhet med 
föreningslotsar bestående av frivilliga medborgare.

Motionen har remitterats till kultur-och fritidsnämnden och 
socialnämnden.

I remissyttrandet från kultur-och fritidsnämnden framgår att 
nämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
om att utreda frågan vidare i samverkan med socialförvaltningen. 
Vidare skriver kultur- och fritidsförvaltningen att fritidsgårdarna i 
kommunen redan idag arbetar i den riktning som motionen föreslår 
samt att ett extra bidrag för inkludering av nyanlända möjliggör 
prova-på-verksamhet.
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (4)

Sammanträdesdatum
2017-04-18

Utdragsbestyrkande

Även socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag att 
utreda frågan vidare, tillsammans med kultur-och fritidsförvaltningen. 
I yttrandet från socialnämnden framgår att socialförvaltningen anser 
att föreningslotsar skulle kunna ha en viktig roll för nyanlända och 
underlätta kontakten med föreningslivet. Socialförvaltningen menar 
dock att när det gäller förslaget om att kommunen ska bekosta 
medlemsavgifter under två år så bör detta ställas mot andra 
ekonomiskt utsatta gruppers behov av fritidsaktiviteter.

Förvaltningens synpunkter
Mot bakgrund av de inkomna remissvaren föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att kultur-och fritidsnämnden får i 
uppdrag att, i samråd med socialnämnden, utreda förutsättningarna 
för att införa föreningslotsar. Utredningsuppdraget ska redovisas 
senast 2017-04-30.

Underlag för beslut
- Motionen

- Socialnämndens beslut 2016-10-25 § 150, inkl tjänsteskrivelse

- Kultur-och fritidsnämndens beslut 2016-10-26, 1 95, inkl 
tjänsteskrivelse

Överläggningar i kommunstyrelsen
Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) yrkar bifall till eget 
förslag (bilaga).

Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska avslås.

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag, eget förslag från Moderaterna 
och Kristdemokraterna samt avslagsyrkande från 
Sverigedemokraterna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

1.   Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samråd med 
socialnämnden, utreda förutsättningarna för att införa 
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum
2017-04-18

Utdragsbestyrkande

föreningslotsar. Utredningsuppdraget ska redovisas senast 2017-
04-30.

2.   Motionen anses bifallen med hänvisning till utredningsuppdraget.

Reservationer
Martina Mossberg, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson - samtliga 
(M) och Marie Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Tobias Hammarberg (L) yrkar med instämmande av Mehmet 
Coksürer (MP), Tove Ovsiannikov (V), Lina Rigney Thörnblom (RS), 
Anders Nordlund (S), Christer Erlandsson (S), Mattias Bernhardsson 
(RS) och Jaan Ungerson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Michael Fridebäck (M) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) och Kennerth Valtersson (SD) bifall till ett gemensamt eget 
förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna.

Christer Erlandsson (S) yrkar med instämmande av Mehmet Coksürer 
(MP) och Marie Litholm (KD) att en redaktionell ändring görs i 
kommunstyrelsens förslag, respektive det egna förslaget från 
Moderaterna och Kristdemokraterna, innebärande att datumet 2017-
04-30 ändras till 2017-10-31.

Ordföranden finner inledningsvis att fullmäktige medger att datumet 
2017-04-30 ändras till 2017-10-31 i respektive förslag. Därefter ställer 
ordföranden kommunstyrelsens förslag mot det gemensamma 
förslaget från Moderaterna och Kristdemokraterna och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut
1.   Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samråd med 

socialnämnden, utreda förutsättningarna för att införa 
föreningslotsar. Utredningsuppdraget ska redovisas senast 2017-
10-31.

2.   Motionen anses bifallen med hänvisning till utredningsuppdraget.
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum
2017-04-18

Utdragsbestyrkande

Reservationer
Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell, Sven 
Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Ewa Wasiewicz, Joakim 
Goding, Mats Mattson, Kristoffer Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert 
de Wendel, Birgitta Karlfeldt, Daniel Lassnäs, Mikael Kjellin, Kjell 
Larsson och Charlotte Schröder – samtliga (M) – Bernt Strömberg, 
Eva Karlsson, Kennerth Valtersson, Christian Lindefjärd och Eva 
Manners – samtliga (SD) – Marie Litholm och Suzanne Enman – 
båda (KD) – reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom: Socialnämnden
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (3)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-27 KOFN 2017/156
Handläggare
Daniel Hult, utredare

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Utredning av ishallar och issport i Haninge kommun

Sammanfattning
2017-04-18 gavs kultur- och fritidsförvaltningen ett 
ordförandeuppdrag om att utreda ishallar och issporten i Haninge 
kommun. Utredningen avser att kartlägga nuvarande beläggning i 
ishallarna, göra en översyn av gällande fördelningsprincip och granska 
ishallarnas skick samt underhåll- och investeringsbehov. Vidare avser 
utredningen att peka ut ett antal insatser som behöver göras för att 
möjliggöra en utveckling av issporten. Syftet med utredningen är att 
anlägga en kunskapsgrund för arbetet med en mer långsiktig strategi 
för ishallarna och issporten i Haninge kommun med målet att peka ut 
ett antal förslag på lämpliga åtgärder för kommunen att vidta.

Förvaltningens synpunkter
Ishallar och tillgång till aktiviteter på is är en viktig del av utbudet för 
kommunens invånare. Utredningen visar dock att ishallarna och 
issporten i Haninge kommun i huvudsak står inför två utmaningar, 
vilka berör både dagsläget och framtiden. Det finns goda skäl för 
kommunen att fortsätta driva befintliga anläggningar och i framtiden 
även utveckla dessa; i synnerhet Torvalla ishall 2 som i dagsläget har 
begränsade användningsmöjligheter – till stor del beroende av att det 
inte gjorts några genomgripande satsningar sedan ishallen byggdes. 
Utredningen visar dock att de identifierade kostnaderna är så pass 
stora att förvaltningen bör göra en prioriteringsordning för i vilka 
skeden satsningarna kan utföras. Kommunens budgetplanering är 
därför en avgörande tidsfaktor för inom vilken tidsram och vilka 
möjligheter drift- och förbättringsåtgärder är behäftade med. 

Den andra utmaningen består i att i det kortare perspektivet 
(nästkommande säsonger), i den mån det är möjligt, försöka 
tillgodose både behovet av ishallarna och möjligheten att hålla 
ishallarna öppna under rådande omständigheter – trots att både 
efterfrågan på istid och riskerna för driftstopp/driftstörningar är 
större än vad kommunen tidigare trott.

Underlag för beslut
- Rapport 2017-09-27 – Utredning ishallar och issport i Haninge 
kommun
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (3)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-27 KOFN 2017/156
Handläggare
Daniel Hult, utredare

Förslag till beslut
1. Nämnden godkänner utredningens förslag på 

prioriteringsordning för ishallsinvesteringar 2018 – 2020.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att inför budgetåret 2019 äska 
medel för nivå 1-åtgärder enligt prioriteringsordning för 
ishallsinvesteringar 2018 – 2020.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att utifrån Energiprojektets 
resultat och prioriteringsordning för ishallsinvesteringar 2018 
– 2020 arbeta vidare med hur ishallarna kan utvecklas och 
energieffektiviseras inför år 2020.

4. Öppethållande för Torvalla ishallar (T1 och T2) fastslås att 
tillsvidare gälla från måndag vecka 33 till och med 31 mars.

5. Öppethållande för Hanvedens ishall fastslås att tillsvidare gälla 
från 15 september till och med sista söndagen i april.

6. Förvaltningen ges i uppdrag att under 2019 utreda 
möjligheten att förlänga Torvallas öppethållande.

7. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med 
förslag till revidering av dokumentet Principer vid fördelning 
av tider i ishallar i Haninge kommun inför säsongen 
2018/2019.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef Utveckling och stöd
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 3 (3)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-27 KOFN 2017/156
Handläggare
Daniel Hult, utredare

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: Maria Backe, Klas Sandberg, Jan Molin, Jörgen Haaf, 
Dennis Fast  
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Daniel Hult, Utveckling och stöd 
Catarina Ramberg, Område syd 
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Sammanfattning 
 
Ishallar och tillgång till aktiviteter på is är en viktig del av utbudet för kommunens invånare. 
Utredningen visar dock att ishallarna och issporten i Haninge kommun i huvudsak står inför två 
utmaningar, vilka berör både dagsläget och framtiden. Det har i utredningen framkommit att det 
finns skäl för kommunen att fortsätta driva befintliga anläggningar och i framtiden även utveckla 
dessa; i synnerhet Torvalla ishall 2 som i dagsläget har begränsade användningsmöjligheter – till 
stor del beroende av att det inte gjorts några genomgripande satsningar sedan ishallen byggdes. 
Utredningen visar dock att de identifierade kostnaderna är så pass stora att det i praktiken innebär 
att förvaltningen bör göra en prioriteringsordning för i vilka skeden satsningarna kan utföras. 
Kommunens budgetplanering är därför en avgörande tidsfaktor för inom vilken tidsram och vilka 
möjligheter drift- och förbättringsåtgärder är behäftade med. Den andra utmaningen består i det 
kortare perspektivet (nästkommande säsonger), i den mån det är möjligt, försöka tillgodose både 
behovet av ishallarna och möjligheten att hålla ishallarna öppna under rådande omständigheter – 
trots att både efterfrågan på istid och riskerna för driftstopp/driftstörningar är större än vad 
kommunen tidigare trott. 
 
Utredningen föreslår därför att:  
 

- Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja arbetet och budgetplaneringen enligt 
Prioriteringsordning för ishallsinvesteringar 2018 – 2020. 
 

- Av hänsyn till rådande omständigheter beträffande ishallarnas skick och tidsperspektivet 
för möjliga åtgärder tillsvidare fastslå ishallarnas öppethållande enligt utredningens 
angivna tidsperioder. Möjligheten att utöka Torvalla ishallars öppethållande bör utredas 
under 2019.  

 
- Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till revidering 

av dokumentet Principer vid fördelning av tider i ishallar i Haninge 
kommun inför säsongen 2018/2019. 

 
Även utifrån ovan nämnda förslag bedömer utredningen att verksamheter och föreningar står 
inför flertalet utmaningar längs vägen. I dagsläget finns dessvärre ingen ”quick fix-lösning”. 
Däremot ser utredningen att det finns goda möjligheter att med gradvisa förbättringar (enligt en 
långsiktig plan) kunna uppnå en högre standard och ökade möjligheter för ishallarna och 
issporten i Haninge kommun.  
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Inledning 
 

Uppdragsbeskrivning 
 
2017-04-18 gavs kultur- och fritidsförvaltningen ett ordförandeuppdrag om att utreda ishallar och 
issporten i Haninge kommun. Utredningen avser i första hand att kartlägga nuvarande beläggning 
i ishallarna, göra en översyn av gällande fördelningsprincip och granska ishallarnas skick samt 
underhåll- och investeringsbehov. I andra hand avser utredningen att peka ut ett antal insatser 
som behöver göras för att möjliggöra en utveckling av issporten. Syftet med utredningen är att 
anlägga en kunskapsgrund för arbetet med en mer långsiktig strategi för ishallarna och issporten i 
Haninge kommun med målet att peka ut ett antal förslag på lämpliga åtgärder för kommunen att 
vidta. 
 

Metod 
 
Utredningens datamaterial har samlats in via utdrag från bokningsstatistik, dokumentstudier samt 
möten och skriftligt underlag från tjänstemän, verksamhetsansvariga, föreningar och förbund. 
Under analysarbetet av insamlat material har tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningen i 
viss utsträckning bistått projektansvarig och utredare. Ett utkast av rapporten skickades i 
september 2017 ut till föreningar samt ett antal ansvariga inom förvaltningen för påläsning och 
insamling av ytterligare synpunkter. Utredningen har behandlat de synpunkter som inkommit, 
dock ges vissa, av olika skäl, inte genomslag i rapporten.        
 

Disposition  
 
Rapporten är indelad i sex avsnitt varav fyra av dessa är utifrån utredningens huvudsakliga 
analysfrågor: ishallar, istider, beläggningsgrad samt öppethållande, säsongindelning och taxor. 
Merparten av respektive avsnitt består främst av redogörelse av de uppgifter som samlats in via 
statistisk, dokument samt synpunkter från tjänstemän och föreningar. För att öka rapportens 
läsbarhet ges en kortare återkoppling och diskussion i respektive avsnitts avslutande del. 
Rapportens sista avsnitt består av utredningens förslag beträffande rådande omständigheter samt 
lämpliga åtgärder inför framtiden.      
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Issporten i Haninge kommun 
 
I huvudsak består issporten och ishallsbesökandet i Haninge kommun av föreningsverksamhet 
(Haninge Anchors och Haninge Konståkningsklubb), skolverksamhet och allmänhetens åkning. 
Allmänhetens åkning ges hög prioritet i kommunen och utredningens redogörelse över istider 
styrker att detta har effekt i praktiken (se avsnittet Istider i denna rapport).    

 
Haninge Anchors 
 
Haninge Anchors bildades 2013-05-16 och är en sammanslagning av ishockeyverksamheterna i 
Haninge HF, Vendelsö IK och Västerhaninge IF. Verksamheten omfattar nästintill ”full lagstege” 
enligt ishockeyns modell vilket innebär att föreningen har lag i nivåer från barn- till seniornivå 
fördelat på 19 träningsgrupper, 28 lag i seriespel samt flertalet damlag på olika nivåer. Därtill 
bedriver föreningen sommarhockeyskola, ishockeycamps m.m.  
 
Föreningen uppger att de har cirka 500 medlemmar anslutna till föreningen (inräknat samtliga 
medlemmar på barn- och ungdomssidan samt seniorer och veteraner). Inhämtad APN-statistik 
som visar antal deltagare som har deltagit vid minst en sammankomst under 2017 visas i tabellen 
nedan. 
 
Tabell 1. APN-statistik över antal medlemmar 7 – 20 år i Haninge Anchors som deltagit vid minst en 
sammankomst under 2017. 
 

Ålder Flickor Pojkar Summa 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

2 
3 
2 
4 
3 
8 
5 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 

21 
43 
33 
38 
23 
23 
27 
14 
38 
19 
22 
4 
4 
1 

23 
46 
35 
42 
26 
31 
32 
17 
40 
22 
24 
6 
7 
3 

Total 44 310 354 

 
Enligt den sammanställning som visas ovan har Haninge Anchors 354 medlemmar på barn- och 
ungdomssidan (7 – 20 år). Könsfördelningen är övervägande mot pojkar med en åldersbredd upp 
till och med A- och B-junior nivå där antalet medlemmar är lägre. På flicksidan är 
åldersfördelningen jämn men (jämfört med pojkar) samtidigt få sett till antalet medlemmar, cirka 
12 procent är flickor av antalet medlemmar mellan 7 – 20 år. 
 

Haninge Konståkningsklubb 
 
Haninge Konståkningsklubb har verksamhet i alla åldrar på barn- och ungdomssidan. Elitåkare 
saknas i dagsläget men i övrigt har man aktiva medlemmar inom en bredd av kunskapsnivåer. 
Föreningen kommer dock erhålla elitlicens inför 2018 vilket innebär att föreningen då har 
möjlighet att börja bedriva verksamhet även på elitnivå. Utöver isträning bedriver föreningen 
markträning, klassisk balett, jul- och vårshower m.m. 
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Föreningen uppger att de har cirka 150 medlemmar (inräknat skridskoskola för de lägsta 
åldrarna). Inhämtad APN-statistik som visar antal deltagare i åldrarna 7 – 16 år som har deltagit 
vid minst en sammankomst under 2017 visas i tabellen nedan. 
 
Tabell 2. APN-statistik över antal medlemmar i Haninge Konståkningsklubb som deltagit vid minst en 
sammankomst under 2017. 

 
Ålder Flickor Pojkar Summa 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

14 
16 
11 
11 
9 
5 
8 
2 
6 
3 

2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

16 
18 
12 
12 
9 
5 
8 
2 
6 
4 

Total 85 7 92 

 
Enligt den sammanställning som visas ovan har Haninge Konståkningsklubb 92 medlemmar i 
åldrarna 7 – 16 år. Jämfört med Haninge Anchors är könsfördelningen i Haninge 
Konståkningsklubb närmast den motsatta d.v.s. en övervägande andel flickor, cirka sju procent är 
pojkar av antalet medlemmar 7 – 16 år. Åldersmässigt är den stora andelen mellan 7 – 10 år bland 
både flickor och pojkar.  
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Ishallar 
 
I Haninge kommun finns tre ishallar: Torvalla ishall 1, Torvalla ishall 2 och Hanvedens ishall. 
Nedan diagram visar statistik för 2016 sammanställd av Stockholms Ishockeyförbund över 
invånare per ishall indelat på ålder enligt ishockeyns modell. 
 

 
Bild 1. Invånare per ishall i Haninge kommun indelat på ålder (observera kommatecknen). 

 
Enligt ovan statistik går det i snitt cirka 28 000 invånare per ishall och cirka 6 200 barn och 
ungdomar per ishall i Haninge kommun. För att illustrera hur situationen ser ut i Haninge 
kommun jämfört med andra kommuner har ett urval av kommuner i Stockholmsområdet, utan 
särskild prioritering, valts ut vilka visas i nedan diagram.  
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Bild 2. Invånare per ishall i Stockholms stad, Nacka, Huddinge och Tyresö indelat på ålder (observera 
kommatecknen).  

 
Jämfört med ovan kommuner har Haninge klart fler invånare per ishall än Nacka och Huddinge 
och något färre än Sollentuna. Stockholms stad har flest ishallar (totalt 10 stycken) men har trots 
det flest invånare per ishall i hela Stockholmsområdet (även inräknat kommuner som inte 
redovisats i ovan diagram). Sett till åldersstrukturen är Haninges fördelning jämförbar med 
Nacka, Huddinge och Sollentuna medan Stockholms stad har en relativt lägre andel barn och 
unga per ishall. 
 

Ishallarnas skick samt underhålls- och investeringsbehov 
 
Ishallarnas skick samt underhålls- och investeringsbehov ser olika ut. Utredningen har valt att 
definiera tre olika åtgärdsnivåer enligt följande:  
 

 Nivå 1: Åtgärder som enligt uppgift är nödvändiga för att säkerställa driften i respektive 
ishall. 
 

 Nivå 2: Åtgärder för att återställa respektive ishall i ändamålsenligt skick. 

 
 

 Nivå 3: Förbättringsåtgärder som anses vara fördelaktig för driften av respektive ishall 
samt möjliggör en mer långsiktig utveckling av issporten.     

 
Torvalla ishall 1 
 
Ishallen är en certifierad publikhall (typ B) och godkänd för matchspel i ishockey i samtliga nivåer 
upp till och med division 1. Under 2008 – 2009 renoverades ishallen för 9 700 000 kr. Av den 
totala kostnaden bidrog Riksidrottsförbundet/Stockholms Idrottsförbund med 4 500 000 kr 
under förutsättning att ishallen anpassas för konståkningens behov. Tillsammans med de 
5 200 000 kr som Haninge kommun bekostade kunde ishallen genomgå omfattande upprustning 
genom bl.a. montering av takskena för hoppselar, bättre ljudanläggning, nytt ventilationsaggregat, 
ny sarg, uppsättning av ljudabsorbenter, mobila spegelväggar m.m.    
 
Ytskiktsunderhåll har hittills genomförts i två omklädningsrum; planen är att samtliga 
omklädningsrum som kommunen ansvarar för samt korridorsgolvet ska genomgå 
ytskiktsunderhåll inom den närmaste treårsperioden (klart 2020). Duschrummen bedöms 
fortfarande vara i så pass gott skick sedan renoveringen gjordes att det inom den närmaste 
framtiden inte behöver göras några större åtgärder. Träläktaren är i behov av renovering och är 
planerad att genomföras inom befintlig underhållsbudget.   
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I Torvalla ishall 1 finns utöver pågående och planerade underhållsarbeten inga utpekade 
förbättringsåtgärder i dagsläget. Däremot finns behov av ett antal investeringar för att säkerställa 
driften av ishallen (nivå 1). Ungefärlig tidsplan och uppskattad kostnad redovisas i nedan tabell. 
 
 
Tabell 3. Åtgärdsbehov Torvalla ishall 1. 
 

Nivå Investering Kostnad Datum Kommentar 

1 Konvertering till nytt 
köldmedium  

Cirka 400 000 kr 
(total kostnad för 
både T1 och T2) 

Ska enligt lag 
införas senast 2020 

På grund av nya regler 
avseende godkända 
köldmedium. 

Åtta nya kompressorer 
maskinrum + 
styrsystem 

Cirka 175 000 kr/st, 
totalt 1 400 000 kr + 
cirka 60 000 kr 
(styrsystem)  

Bör bytas ut under 
2018-2019 

På grund av krävande 
drift/hårt slitage. 

Renovering av 
betongpist 

Cirka 200 000 kr  Bedömningsfråga om det 
tillhör underhållsbudget eller 
ej. 

 
För konvertering till nytt köldmedium bör kostnaden tas i beaktning med viss reservation. Skälet 
är att det inte på förhand är klarlagt om den tilltänkta konverteringsmetoden är möjlig att 
genomföra i praktiken på grund av viss osäkerhet kring tekniska komponenter (däribland 
säkerhets- och kylningsventiler). Skulle det visa sig att mer omfattande åtgärder krävs innebär det 
sannolikt en högre kostnad än vad som angivits i ovan tabell. Det är även viktigt att påpeka att de 
nya reglerna för köldmedium medför en praktisk begränsning redan från och med 2018 då 
påfyllnadsstopp av befintligt köldmedium träder i kraft. I dagsläget är reserven så pass stor att 
anläggningarna klarar sig tills 2020 men det förutsätter att, exempelvis, läckage inte uppstår.  
 
Beträffande byte av nya kompressorer råder det osäkerhet kring exakt hur akut behovet är då 
slitage, vilket styrs av hur mycket kylanläggningen behöver arbeta, är en avgörande faktor. Det 
ökade effektuttaget uppskattas vara omkring en dubblering (som högst) under årets varma 
perioder jämfört med kallare perioder när anläggningarna på Torvalla är som minst belastade.    

 
Torvalla ishall 2 
 
I dagsläget kan ishallen beskrivas som en träningshall (typ C) som huvudsakligen används för 
allmänhetens åkning, ishockeyträning och Fredrika Bremers akademiverksamhet.  Ishallen är 
dessvärre i ett sådant dåligt skick att den inte är godkänd för matchspel i ishockey. I det 
besiktningsprotokoll som utfördes 2017-02-24 av Svenska Ishockeyförbundet står:  
 

Vid genomgången konstaterades det att sargen/rinken är svårt skadad – sargstommen – orsakat av 
återkommande påkörningar av ismaskinen. Till detta tillkommer säkerhetsbrister på maskinporten, 
skyddsnätet (Gunnebo typ), trasiga banmarkeringar på sarg, lösa sargskivor, båsdörrar, publikskydd. […] 
Avvikelserna är av den art att rinksystemet inte uppfyller de säkerhetsmässiga kraven som ställs. Torvalla 
Ishall B (Torvalla ishall 1) kan inte certifieras/godkännas med konsekvensen att ishallen inte kan 
godkännas för matchspel i förbunds- eller distriktsserier innan påtalade brister åtgärdats och godkänts. 
Slutliga bedömningen är att sargen – primärt sargram och maskinport – är uttjänt. Dessa komponenter 
bedöms vara i sådant dåligt skick att eventuell renovering av desamma kan/bör ifrågasättas.   

 
Utlåtandet i besiktningsprotokollet utesluter därmed i praktiken att renovering av sargen skulle 
vara tillräcklig åtgärd för att iordningställa den enligt kraven för matchspel. Ishallen är således i 
behov av en ny, eller bra begagnad, sarg.  
 
2014-10-23 gjordes en mätning av belysningen i ishallen. Den visade att medelvärdet ligger på 449 
lux, minimumvärdet 266 lux och maxvärdet 579 lux (sannolikt lägre i dagsläget på grund av tre 
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års drift sedan mätningen gjordes). En klassificering enligt Träningshall C kräver ett medelvärde 
på minst 200 lux, för en Träningshall av typ A eller B krävs 400 lux. Torvalla Ishall 2 ligger 
därmed över kravet för samtliga träningshallstyper. Dock visar belysningsmätningen att 
kvotvärdet, alltså förhållandet mellan lägsta och högsta värdet, ligger under normen. 
Genomgående visar mätningen att det är belysningen längs med sarghörnen som når de lägsta 
värdena (266-339 lux).  
 
Ishallen är således i stort behov av flertalet åtgärder vilka redovisas i nedan tabell. 
 
Tabell 4. Åtgärdsbehov Torvalla ishall 2. 

 
Nivå Investeringsbehov Kostnad Datum Kommentar 

1 Konvertering till nytt 
köldmedium1  

Cirka 400 000 kr 
(total kostnad för 
både T1 och T2) 

Ska enligt lag 
införas senast 2020 

På grund av nya regler 
avseende godkända 
köldmedium. 

2 Ny sarg (monterad i 
pist) 

Cirka 1 000 000 kr Stort behov i 
dagsläget 

Certifieringskrav för 
matchspel på ungdomsnivå. 

Ny belysning (LED) Cirka 800 000 kr Behov i dagsläget Förbättrings- och 
energibesparande åtgärd. 

3 Isolering Uppgift saknas  Energibesparande och 
utvecklingsfrämjande. 

Ventilation och 
avfuktningsaggregat 

Cirka 2 500 000 kr  Bör genomföras om ishallen 
isoleras. 

Luftsluss för ismaskin Cirka 250 000 kr  Kvalitetshöjande och 
arbetstidsbesparande. 

 
Beträffande sarg gör Svenska Ishockeyförbundet bedömningen att även en mindre påkostad sarg 
än vad som krävs för seniorspel skulle räcka för att uppfylla kraven för matchspel upp till nivå 
U16. Det uppskattade priset för en ny sarg är därför något lägre, vilket ovan prisuppskattning 
tagit hänsyn till. Sargen bör även (i nivå 2) specificeras att ha nedtagningsbara skyddsglas för att 
eventuellt kunna tillmötesgå konståkningens tävlingsbehov om ishallen rustas upp (nivå 3). 
 
Ett alternativ till ovan förslag är att köpa en bra begagnad sarg istället för en ny. Kostnaden för 
en sådan uppskattas vara omkring 250 000 kr vilket är en fjärdedel av vad en ny sarg uppskattas 
kosta. Dock är begagnatmarknaden begränsad och det kan uppstå svårigheter att hitta en 
begagnad sarg som stämmer in på behov och förutsättningar. Avsökning på marknaden efter 
begagnad sarg skulle dock kunna påbörjas i ett tidigt skede för att därefter, om denna inte ger 
resultat, avföras som alternativ till förmån för en ny sarg – förutsatt att detta inte medför 
fördröjning. Ett annat alternativ är en s.k. fryst sarg som sätts fast i samband med isläggning. I 
teorin skulle en sådan vara möjlig då rinken i Torvalla ishall 2 står på betonggrund. 
 
Ny belysning (LED-belysning) skulle både innebära att ishallen kan godkännas för matchspel och 
vara en energibesparande åtgärd. Exakt hur stor energibesparingen skulle bli finns inga säkra 
uppgifter om, men som ett jämförande exempel förväntas den nya belysningen i Hanvedens ishall 
innebära en reell besparing från och med nästa år (från år fem på installationens livslängd). 
Jämfört med den tidigare belysningen på Hanveden, som var av samma typ som den i Torvalla 
ishall 2, så innebär den nya installationen en årlig besparing på 49 procent (kWh). 
 
Ny ljudanläggning redovisas inte i ovan tabell då det av utredningen anses vara en åtgärd som 
verksamheten bör kunna ordna snarast till en, i sammanhanget, jämförelsevis ringa kostnad. 
 

                                                 
1 Omständigheterna kring konvertering till nytt köldmedium är likvärdiga för båda ishallarna på Torvalla. 
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Genomgången av förbättringsåtgärder (nivå 1 + 2) kan sägas utgå från scenariot att iordningställa 
ishallen för ishockeyns behov. Fördelen med en sådan lösning är att ishockeyn kan fördela fler av 
de matcher som i dagsläget äger rum i Torvalla ishall 1, i Torvalla ishall 2 vilket frigör tider i 
Torvalla ishall 1 som är kommunens största, mest välutrustade och mest bokade ishall.  
 
En mer omfattande upprustning (nivå 1 + 2 + 3) skulle göra Torvalla ishall 2 lämplig även för 
konståkningens behov. Kostnaden för att isolera Torvalla ishall 2 är sannolikt i 
mångmiljonklassen men behöver utredas vidare då en utförlig uppskattning saknas i dagsläget. 
Utöver att detta skulle innebära ett avsevärt upplyft av standarden i Torvalla ishall 2, skulle det 
även ge högre flexibilitet/valfrihet för de verksamheter och issporter som är verksamma i 
kommunens ishallar. Om issporten i Haninge i framtiden växer skulle en högre flexibilitet kunna 
motverka att ”låsningar” uppstår – d.v.s. att vissa istider i Torvalla ishall 1 måste ”öronmärkas” åt 
vissa verksamheter för att det inte finns någon annan ishall att välja på. 
 

Hanvedens ishall 
 
Enligt besiktningen som utfördes av Svenska Ishockeyförbundet 2015-12-08 är Hanvedens ishall 
certifierad som en publikhall (typ C) med särskild dispens för publikkapacitet. Denna besiktning 
gjordes med anledning av uppsättning av ny sarg, skyddsglas, spelar- och funktionärsbås samt 
belysning. Överlag håller Hanvedens ishall en bra standard – mycket tack vare att flertalet 
förbättringsåtgärder genomförts, exempelvis ljudanläggning, ny sarg, ytskiktsunderhåll av 
duschrum och omklädningsrum. I ishallen har även ett antal drifteffektiviseringar genomförts, 
däribland LED-belysning över isytan, nytt system för teknisk övervakning av kylanläggning och 
personell fortbildning. Ishallen är dock i behov av ett antal åtgärder vilka redovisas i nedan tabell. 
 
Tabell 5. Åtgärdsbehov Hanvedens ishall.   

 
Nivå Investeringsbehov Kostnad Datum Kommentar 

1 Byte av kylanläggning 
(ammoniak) 

Cirka 3 300 000 kr Bör genomföras 
senast 2019 

Ökad effekt för att motverka 
hårt slitage. 

3 Luftsluss för ismaskin Cirka 250 000 kr  Kvalitetshöjande och 
arbetstidsbesparande. 

 
Enligt uppgift från Francks kylindustri, som utför de tjänster som berör ishallarnas 
kylanläggningar, är kylanläggningen i Hanvedens ishall i ett sådant skick att den klarar 1 – 2 
säsonger till med reservation för att anläggningen inte behöver arbeta för hårt under varma 
utomhusförhållanden. Baserat på denna information är således ishallen i behov av byte av 
kylanläggning under 2019 till en uppskattad kostnad av 3 300 000 kr. 
 
Isolering av Hanvedens ishall är ytterligare en möjlig satsning men bedöms samtidigt vara av lägre 
prioritet än nivå 3 och omnämns därför inte i den prioriteringsordning som utredningen föreslår 
(se rapportens avslutande del). 
 

Föreningarnas synpunkter och önskemål 
 
Haninge Anchors bedömer att de inom de nästkommande fem åren kommer öka i medlemsantal. 
Även om behovet av istid kommer öka tror de att antalet ishallar är tillräckligt så länge befintliga 
anläggningar sköts ordentligt. Haninge konståkningsklubb bedömer att om nuvarande tillväxt 
fortsätter så kommer mer istid att behövas för att motsvara behoven. 
 
Torvalla ishall 2 uppfattas vara i mest behov av upprustning. Haninge Anchors pekar på att 
ishallen i dagsläget inte är godkänd för matchspel och att sargen är i mycket dåligt skick. Haninge 
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Anchors ser det dock inte som en absolut nödvändighet att Torvalla ishall 2 ska rustas upp för att 
bli en godkänd matchanläggning, men önskar att den åtminstone rustas upp för att bli mer 
attraktiv att bedriva träning i. Skulle Torvalla ishall 2 rustas upp så ser man en möjlighet för 
konståkningen att kunna träna där och ishockeyn skulle kunna ha matchspel på vardagar i 
Torvalla ishall 1. 
 
Haninge Konståkningsklubb ställer sig positiva till ovan nämnda förslag. Vid Torvalla ishall 2 
skulle det i så fall krävas en varm lokal i nära anslutning med utrymme för oklädningsrum och 
förråd. Detta skulle, enligt föreningen, kunna genomföras genom att ställa in bodar på grusytan i 
Torvalla ishall 2. I så fall skulle markarbeten samt anslutning av vatten, avlopp och el behöva 
genomföras. Vidare efterlyser föreningen en bra ljudanläggning samt att lufttemperaturen i 
ishallen är för kall för att bedriva konståkning. Problemet nu, som man ser det, är att den 
undermåliga standarden i Torvalla ishall 2 innebär att föreningarna knappt har någon flexibilitet 
alls.  
 
Haninge Konståkningsklubb framför även förslaget att plocka ned den nuvarande sargen utan att 
ersätta den med en ny. Poängen med det är att konståkningen inte är i behov av en sarg och att 
medlen för att sätta upp en ny sarg istället skulle kunna användas för att delfinansiera isolering av 
ishallen. Skulle isolering samt de åtgärder som föreningen angivit genomföras så uppger de vara 
villiga att förflytta all sin isträningsverksamhet till Torvalla ishall 2 och låta ishockeyn fritt få 
disponera resterande ishallar.   
 
Haninge Konståkningsklubb anser att kommunen bör titta på hur Tyresö kommun har gjort för 
att minska kostnader kring att lägga is; exempelvis genom att låta isen ligga kvar på ”sparlåga” 
under sommaruppehållet. Fördelen är att det kan vara tidsbesparande då det ger en möjlighet att 
snabbare anlägga is inför försäsongsuppstart. 

 
Diskussion 
 
För att ishallar ska fungera fullt ut krävs fortlöpande underhåll och med tiden 
förbättringsåtgärder för att tillgodose utvecklingen. Ju äldre en anläggning är, och om underhållet 
släpar efter, desto större blir också behovet av mer omfattande insatser. Vilken standard en ishall 
ska hålla är både reglerad (av exempelvis miljöföreskrifter och förbundens riktlinjer) men också 
en fråga om vilken ambition och vilka behov ishallen ska uppfylla utifrån ett större perspektiv.  
 
Frågan ställd på sin spets så handlar det därför om att om kommunen ska fortsätta driva ishallar 
och ge förutsättningar åt issporten i Haninge att verka så ska också tillräckliga förutsättningar 
finnas. I första hand måste därför, så långt det är möjligt, driften säkerställas (nivå 1). Vill 
kommunen dessutom driva utvecklingen framåt så bör även förbättringsåtgärder utföras. Utifrån 
diskussionens inledande resonemang är det därför inte särskilt oväntat att Torvalla ishall 2 i 
dagsläget är i störst behov av åtgärder då de andra ishallarna sedan tidigare har genomgått flertalet 
förbättringar.   
 
En satsning (nivå 2) på Torvalla ishall 2 innebär att den kan iordningställas för matchspel i 
ishockey på barn och ungdomsnivå. Det skulle lyfta standarden på den ishall som är i mest behov 
av upprustning och samtidigt genomförs installationer som inte inför framtiden begränsar 
ishallens användningsmöjligheter i någon särskild riktning. En sarg i ordentligt skick och 
belysning som är bättre och mer energieffektiv är förbättringar som kommer många till gagn – 
inte enbart ishockeyns matchspel. Utredningen bedömer därför att det inte är lämpligt att plocka 
ned den gamla sargen och låta bli att ersätta den med en ny då det omöjliggör all verksamhet som 
kräver en sarg, exempelvis ishockey, allmänhetens åkning (med klubbor) och akademiträning. Det 
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är dock viktigt att poängtera att detta inte är en slutgiltig lösning, utan ett sätt att i dagsläget öka 
flexibiliteten i ishallarna och samtidigt ”hålla dörren öppen” för framtida eventuella förbättringar 
(nivå 3). Därmed förmodas satsningar på ny sarg (med nedtagbara skyddsglas) och belysning inte 
riskera att, även i ett senare skede, bli onödiga. 
 
En ytterligare satsning (nivå 3) skulle både kunna göras omgående2  eller i ett något senare skede. 
En nivå 3-satsning skulle öka flexibiliteten för ishallarnas verksamheter, möjlighet till längre 
öppethållande på Torvalla och sannolikt högre energieffektivitet. Sett ur ett utvecklings- och 
kvalitetsperspektiv skulle en sådan satsning vara det bästa alternativet, men också till en betydligt 
högre investeringskostnad jämfört med nivå 2. 
 
Att driva issport är kostsamt. Den sammanlagda kostnaden för enbart nivå 1-åtgärder är 
uppskattningsvis cirka 5 300 000 kr (2 000 000 kr för Torvalla ishallar och 3 300 000 kr för 
Hanvedens ishall); därtill ishallarnas fortlöpande personal- och driftkostnader, vilka inte har 
utretts närmare i denna utredning. Detta är alltså enbart kostnader för att säkerställa driften i 
nuvarande ishallsbestånd. Om kommunen avser att fortsätta driva existerande ishallar är därför 
ovan kostnader i praktiken oundvikliga (även om driftkostnad på Torvalla sannolikt kan minskas 
med nivå 3-åtgärder). En upprustning enligt de nivå 2-åtgärder som utredningen föreslår är, även 
om beloppet i kronor räknat är ansenlig, därför jämförelsevis lågt, cirka 1 800 000 kr. Denna 
kostnad inkluderar dock inte nivå 1-åtgärder vilket betyder att den sammanlagda kostnaden 
uppgår till cirka 7 100 000 kr. Nivå 1- och nivå 2-åtgärder skulle tillsammans innebära att driften 
av ishallarna kan säkerställas (med reservation för vissa begränsningar i öppethållande) samt 
tillföra en meningsfull förbättring av Torvalla ishall 2. Den sammanlagda kostnaden för en mer 
omfattande upprustning (upp till nivå 3, inklusive nivå 1 och 2) av samtliga ishallar uppgår till 
cirka 10 100 000 kr, exklusive kostnad för att isolera Torvalla ishall 2.        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
2 Ej inräknat att hänsyn måste tas till kommunens budgetplanering vilket i praktiken innebär att det inte kan ske 
”omgående”. Se utredningens förslag på Prioriteringsordning för ishallsinvesteringar 2018 – 2020.  
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Istider 
 

Istider indelat på kund 
 
Allokeringen av bokningsbar tid i ishallarna i Haninge kommun går i huvudsak till två föreningar 
(Haninge Anchors och Haninge Konståkningsklubb), allmänheten, Fredrika Bremergymnasiet 
och skötsel. Tillsammans står dessa för cirka 90 procent av den totala bokningstiden. Nedan 
tabell visar bokningar av samtliga istider indelat på kund för säsongen 2015/2016.   
 
Tabell 6. Bokningar av istider indelat på kund, 2015/2016 
 

Namn 
D/T/G3 Match/arr. Total 

Antal Tim Antal Tim Antal Tim 

ALLMÄNHETEN                                

Amfibieregementet                        

Brandbergsskolan                         

Båtsmansskolan                           

Dalarö Skola                             

Deltaskolan                              

Förskolan Flygande Mattan                

FREDRIKA BREMERGYMNASIET                                        

Friluftsfrämjandet, Haninge Lokalavdelning  

HANINGE ANCHORS HOCKEY CLUB              

Hagaskolan                               

HANINGE KONSTÅKNINGSKLUBB                

Höglundaskolan                           

Ishockeyakademi                          

Kultur- och fritidsförvaltningen                         

Kvarnbäcksskolan                         

Laurent Jenny                            

Lyckebyskolan                            

Lötkärrskolan                            

Muskö skärgårdsskola                     

Måsöskolan                               

Nynäshamns IF HC Konståkning             

Nynäshamn Skidskoklubb                   

Ornö Skola                               

Ljunggren Peter                          

Ribbybergsskolan                         

Okänd                   

Ribbyskolan                              

Rodrets Friskola                         

Runstensskolan                           

SKÖTSEL                                  

Stängt                                   

735 

12 

7 

5 

1 

2 

3 

168 

16 

1540 

16 

259 

3 

18 

10 

11 

0 

0 

6 

1 

5 

6 

4 

3 

0 

6 

1 

83 

4 

8 

923 

0 

1869 

18 

14 

20 

3 

9,5 

3 

227,25 

16 

2301,17 

62 

513,25 

10,50 

25 

13,50 

42 

0 

0 

6 

2,50 

17,50 

9 

4 

4,5 

0 

19 

3 

153,67 

8 

20 

838,83 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

315 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

557 

0 

13,67 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

735 

12 

7 

5 

1 

2 

3 

168 

16 

1855 

16 

262 

3 

18 

12 

11 

0 

0 

6 

1 

5 

6 

4 

3 

0 

6 

1 

83 

4 

8 

923 

34 

1869 

18 

14 

20 

3 

9,5 

3 

227,25 

16 

2858,17 

62 

526,92 

10,50 

25 

15,50 

42 

0 

0 

6 

2,50 

17,50 

9 

4 

4,5 

0 

19 

3 

153,67 

8 

20 

838,83 

388,50 

                                                 
3 Kolumnen ”D/T/G” är en samlingskolumn för flera olika typer av tidsbokningar. Exempelvis innebär det 
träningstid för föreningar, för allmänheten innebär det allmänhetens åkning.  
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Svartbäcksskolan                         

Södermalmsskolan                         

Söderby skola/Pysslingen                 

Tungelsta ÅK F-3                        

Tungelsta ÅK 4-9                         

Vendelsö Hage                            

Vendelsömalmsskolan                      

Vendelsömalmsskolan                      

Vikingaskolan                            

Västra Ekoskolan                         

Västerhaninge Montessoriskola                

Eva Wiå AB                               

Åbyskolan                                
 

1 

0 

4 

5 

1 

3 

4 

3 

6 

2 

6 

1 

16 
 

1 

0 

16 

5 

3 

12,50 

10 

13,50 

22 

6 

13 

1 

50 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

1 

0 

4 

5 

1 

3 

4 

3 

6 

2 

6 

1 

16 
 

1 

0 

16 

5 

3 

12,50 

10 

13,50 

22 

6 

13 

1 

50 
 

Total 3908 6384,17 318 570,67 4263 7347,33 

 
Under säsongen 2015/2016 stod Haninge Anchors för 98 procent av all match- och 
arrangemangstid, resterande 2 procent stod Haninge Konståkningsklubb för. Ungefär en 
fjärdedel (25,44 procent) av den totala tiden utgjordes av allmänhetens istid. Cirka en tiondel 
(11,41 procent) av den totala tiden var skötseltid. Haninge Anchors hade nästan 4,5 gånger mer 
träningstid jämfört med Haninge Konståkningsklubb. 
 
Under säsongen 2016/2017 var allokeringen av bokningsbar tid i de flesta avseenden jämförbar 
med föregående säsong. Nedan tabell visar bokningar av samtliga istider indelat på kund.   
 
Tabell 7. Bokningar av istider indelat på kund, 2016/2017 
 

Namn 
D/T/G Match/arr. Total 

Antal Tim Antal Tim Antal Tim 

ALLMÄNHETEN                                

Amfibieregementet                        

Andreas Sunden                           

Brandbergsskolan                         

Båtmansskolan                           

Dalarö skola                             

Djurgårdspolarna                         

FREDRIKA BREMERGYMNASIET               

Friluftsfrämjandet, Haninge Lokalavdelning  

Haga/Lyckebyskolans IF                   

HANINGE ANCHORS HOCKEY CLUB              

Hanvikens SK                             

Hagaskolan                               

HANINGE KONSTÅKNINGSKLUBB                

Höglundaskolan                           

Christopher Jansson                      

Kultur- och fritidsförvaltnigen                         

Krafton AB                               

Kvarnbäcksskolan                         

Legacy global sports Europe AB           

757 

18 

1 

7 

7 

4 

4 

195 

10 

2 

1476 

2 

22 

417 

2 

1 

0 

2 

4 

0 

1823,33 

26,67 

1 

28,5 

16,33 

11,67 

6 

256,67 

10 

6,75 

2167,55 

2 

66,83 

712,42 

7,67 

1 

0 

2 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

310 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

649,42 

2,5 

0 

18,50 

0 

0 

0 

0 

0 

24,25 

757 

18 

1 

7 

7 

4 

4 

195 

10 

2 

1786 

3 

22 

422 

2 

1 

0 

2 

4 

2 

1823,33 

26,67 

1 

28,5 

16,33 

11,67 

6 

256,67 

10 

6,75 

2816,97 

4,5 

66,83 

730,92 

7,67 

1 

0 

2 

20 

24,25 
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Lötkärrsskolan                            

Muskö skärgårdsskolan                     

Måsöskolan                               

Nynäshamns IF HC Konståkning             

Nynäshamns skridskoklubb                   

Ornö skola                               

Vladana Pavlovic                         

Ribbybergsskolan                         

Ribbyskolan                              

Rodrets friskola                         

Rrudanskolan/Pysslingen                  

Runstensskolan                           

Södertörns Brandförsvarsförbund          

SKÖTSEL                                  

Stängt                                   

Svartbäcksskolan                         

Söderby skola/Pysslingen                 

Hulya Tezel                              

Trångsundsskolan                         

Tungelsta ÅK F-3                        

Tungelsta ÅK 4-9                         

Ur & skur, utveckling                     

Urskog Hockey                            

Vendelsö hage                            

Vendelsömalmsskolan                      

Vikingaskolan                            

Västra ekoskolan                         

Västerhaninge montessoriskola                

Värmdö Allmänna skridskoklubb            

Åbyskolan                                
 

7 

1 

5 

12 

5 

3 

1 

7 

93 

4 

1 

10 

1 

875 

0 

3 

4 

1 

0 

8 

3 

8 

18 

2 

5 

5 

2 

4 

1 

25 
 

7 

3 

14,50 

21 

5 

7,5 

1 

13 

108,5 

8 

3 

31,58 

1,83 

681,17 

0 

8,25 

17,67 

1 

0 

17 

12 

8 

18 

7,83 

15 

17,17 

7 

12 

2 

63,92 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22,50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

7 

1 

5 

12 

5 

3 

1 

7 

93 

4 

1 

10 

1 

875 

2 

3 

4 

1 

0 

8 

3 

8 

27 

2 

5 

5 

2 

4 

1 

25 
 

7 

3 

14,50 

21 

5 

7,5 

1 

13 

108,50 

8 

3 

31,58 

1,83 

681,17 

7 

8,250 

17,67 

1 

0 

17 

12 

8 

40,50 

7,83 

15 

17,17 

7 

12 

2 

63,92 
 

Total 4045 6279,3 327 717,17 4374 7003,47 

 

Noterbara förändringar jämfört med föregående säsong är att Haninge konståkningsklubb under 
2016/2017 ökade sin träningstid med cirka 200 timmar (cirka 39 procents ökning). Skötseltid 
minskade med 157 timmar (24,7 procents minskning) men ”minskningen” kan även bero på 
bokningstekniska fel som begåtts tidigare år. 
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Istider indelat på barn/ungdom och senior 
 
Bokningar av istider indelat på ishall och barn/ungdom respektive senior visas i nedan tabeller, 
oberoende av förenings- eller verksamhetstillhörighet.  
 
Tabell 8. Bokningar av istider indelat på ishall och barn/ungdom, 2016-2017 

 

Namn 
Träning Match/arr. Total 

Antal Tim Antal Tim Antal Tim 

Torvalla ishall 1 

Torvalla ishall 2 

Hanvedens ishall 

Hanvedens ishall, tvärsektion A 

Hanvedens ishall, tvärsektion B 

1193 

1439 

598 

172 

172 

1961,92 

1954,22 

598 

489 

489 

133 

16 

86 

4 

0 

332,50 

37,50 

35,50 

4 

0 

1326 

1455 

684 

176 

172 

2294,42 

1991,72 

633,50 

493 

489 

Total 3574 5635,22 239 495 3813 6130,22 

 
Tabell 9. Bokningar av istider indelat på ishall och senior, 2016-2017 

 

Namn 
Träning Match/arr. Total 

Antal Tim Antal Tim Antal Tim 

Torvalla ishall 1 

Torvalla ishall 2 

Hanvedens ishall 

130 

129 

145 

174 

162,67 

205,75 

53 

1 

24 

147,67 

2,50 

47 

183 

130 

169 

321,67 

165,17 

252,75 

Total 404 542,42 78 197,17 482 739,58 

 
Enligt statistiken i ovan tabeller är cirka 89 procent av alla bokningar allokerade för barn och 
ungdomsverksamhet. För matcher/arrangemang används främst Torvalla ishall 1 och Hanvedens 
ishall (cirka 93 procent). Rent fördelningsmässigt är därmed Torvalla ishall 2 en outnyttjad ishall 
för match/arrangemang på barn- och ungdomsnivå. Det innebär inte att Torvalla ishall 2 är 
outnyttjad för barn- och ungdomsverksamhet, vilket antalet träningstillfällen visar på. Skulle 
Torvalla ishall 2 utnyttjas för match/arrangemang i större utsträckning så leder det givetvis inte 
till fler bokningstimmar totalt sett – däremot ökar flexibiliteten i och med möjligheten att fördela 
sådana bokningar på fler anläggningar, och därmed även möjligheten att hitta en ledig tid 
eftersom det finns fler ishallar att välja på. Dock är denna utökade valmöjlighet i praktiken även 
styrd av vilka förutsättningar som råder för respektive ishall, vilket utredningen kommer visa i 
senare avsnitt. 
 
Bokningar för träning på seniornivå är i stort sett jämnt fördelade mellan ishallarna, med 
noteringen att Hanvedens ishall hade kortare öppethållande under säsongen 2016/2017 vilket 
innebär att mängden bokningar under huvudsäsong var något högre jämfört med övriga ishallar. 
Match- och arrangemangsbokningar på seniornivå var ungefär dubbelt så många i Torvalla ishall 
1 jämfört med Hanvedens ishall medan Torvalla ishall 2 endast hade en (1) sådan bokning under 
hela säsongen. 
 

Föreningarnas synpunkter och önskemål 
 
Haninge Anchors och Haninge Konståkningsklubb uppger att det i dagsläget är fullbokat under 
huvudsäsong på ”prime time”. I dagsläget fungerar dock fördelningen bra tack vare att det finns 
bra personkemi mellan föreningarna. Men om det skulle komma in en ny part så måste 
kommunen i så fall vara den som ”tar tag i det” och fördelar tider på ett tydligt sätt. Skulle 
gällande fördelningsprincip tillämpas så tror föreningarna att det sannolikt innebära en 
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försämring jämfört med nuvarande sätt att fördela istider. Fler föreningar skulle leda till ett behov 
av ett annat arbetssätt jämfört med dagsläget. Haninge Konståkningsklubb anser dock att det är 
viktigt att det inte tillkommer fler ”brevlådeföreningar”, d.v.s. föreningar som egentligen inte har 
sin hemvist i Haninge kommun.         
 

Haninge kommuns fördelningsprincip 
 
Haninge kommuns formellt gällande fördelningsprincip för istider i ishallar är från 2004-05-05, 
senast reviderad 2009-11-25. I praktiken tillämpas den dock endast delvis i dagsläget. För att 
illustrera diskrepansen mellan styrdokument och praktik har bestämmelser som avviker markerats 
med röd färg i styrdokumentet; gul färg anger avvikelser mer redaktionell karaktär (se bilaga 1).  
 
Mest noterbart är att nyckeltalspoäng för fördelning av träningstider inte tillämpas i praktiken. 
Istället sker denna fördelning, efter att allmänhetens istid och övrig verksamhet tilldelats tid, av 
Haninge Anchors isläggare i dialog med Haninge Konståkningsklubb.  
 
Utfall om fördelningsprincipen skulle tillämpas 
I utredningen har en förenklad beräkning gjorts över hur fördelningen av istider skulle se ut 
säsongen 2016/2017 om gällande fördelning tillämpas. Utfallet visas i tabellen nedan. 
 
Tabell 10. Beräknat utfall av fördelningsprincip baserat på 2016/2017 

 
Namn Timmar/vecka Timmar total 

Allmänheten 
Haninge Anchors 
Haninge Konståkningsklubb 

34 
Se nedan 
19 

1292 
Se nedan 
722 

 
Jämfört med hur fördelningen såg ut i verkligheten innebär fördelningsprincipen en minskning på 
531 timmar av allmänhetens istid sett över hela säsongen. För Haninge Konståkningsklubb 
innebär det en minskning med 8 timmar. Varför Haninge Anchors utfall inte har räknats ut 
förklaras i efterföljande text.  
    
Uträkningen är gjord enligt den prioriteringsordning som fördelningsprincipen anger. I steg 1 ska 
tider för allmänheten fördelas enligt följande: 
 
Tabell 11. Allmänhetens tider enligt fördelningsprincipen 

 
Ishall Timmar per vecka 

Torvalla 1 
Torvalla 2 
Hanveden 

10 
8 
16 

 
I steg 2 ska konståkningen tilldelas 2 pass/vecka per påbörjad 10-personersgrupp baserat på 
föregående säsongs verksamhet. I fördelningsprincipen står även att: ”Vid denna planering skall 
konståkningen prioriteras i Torvalla ishall 1”. Av de 18 timmar per vecka som Haninge 
konståkningsklubb är berättigade ska alltså en merpart bokas in på Torvalla ishall 1. 
 
I steg 3 ska skridskoskola i föreningsregi tilldelas 1 pass/vecka och förening. Överstiger 
deltagarantalet 30 barn kan föreningen tilldelas maximalt 2 pass/vecka.  
 
I steg 4 ska Korpen tilldelas minst 4 pass/vecka (sena tider) för matchverksamhet. 
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I steg 5 ska varje förening med ungdomsverksamhet avsedd att bedrivas i ishall tilldelas minst 1 
pass/vecka. 
 
I steg 6 ska föreningar som inte har ungdomsverksamhet ”tilldelas sena pass och då i begränsad 
omfattning”. Detta är alltså en fördelning som bygger på avvägning och rimlighet. 
 
När övrig verksamhet tilldelats tid, enligt ovan redovisade steg, ska ishockeyns istid fördelas. 
Ishockeyn omfattas av de regler som gäller för nyckeltalspoäng – som i sin tur är en procentuell 
kvot av respektive föreningars rätt till istid i respektive ishall. Då fördelningen utgår från att 
ishockeyns istid ska fördelas mellan tre ishockeyföreningar (Haninge Hockey, Västerhaninge IF 
och Vendelsö IK) är utredningens bedömning att nyckeltalspoängen inte är tillämpningsbar i 
dagsläget. En särskild regel för vad som gäller om det endast finns en (1) ishockeyförening 
saknas.  
 
Viktigt att notera är att nyckeltalspoängspoängen baseras på nivå (elitnivå ger flest poäng) för 
seniorer och juniorer. Ungdom 13-16 år och flickor A ger högre poäng (2 poäng) jämfört med 
övriga lag (0,5-1 poäng). 
 

Andra kommuner  
 
Stockholms stad 
 
Enligt Stockholms stads generella riktlinjer ska: 
 

 Föreningar med verksamhet för barn och ungdom (7-20 år) samt för personer med 
funktionsnedsättning prioriteras när tider fördelas. 
 

 Fördelningen ska vara jämställd i den meningen att ingen får missgynnas på grund av kön. 

 
 

 Barn och ungdomar ska i genomsnitt ha minst 90 procent av istiderna på vardagar kl. 16 - 
20. 
 

 Seniorer ska i huvudsak tilldelas tider från kl. 21 och framåt. Elitverksamhet kan undantas 
denna princip4.  

 
I Stockholms stad är det en praktisk omöjlighet att tilldela issporten så mycket istid som 
förbunden anser krävs – antalet istider (i timmar) räcker helt enkelt inte till. Sedan tre år tillbaka 
tillämpar idrottsförvaltningen därför ett nyckeltalspoängsystem. En förenklad förklaring för hur 
Stockholms stad fördelar istider är att först fördelas ishockeys matchtimmar och skridskoskola. 
Resterande tid är den träningstid som finns tillgänglig och divideras med antal träningstillfällen. 
Antal träningstillfällen baseras på det antal träningar som varje förening är berättigade till enligt 
ålder och antal medlemmar dividerat på antal lag i respektive förening. Nyckeltalspoängen är inte 
beroende av nivå, såtillvida att elitnivå ger flest poäng, utan baseras istället på ålder. Denna 
uträkning ger ett nyckeltal som definierar hur mycket träningstid per vecka varje enskild medlem 
tilldelas tillhörande respektive förening. Säsongen 2016/2017, exempelvis, var nyckeltalet 2,8 
minuter träningstid per pass för varje föreningsmedlem i Stockholms stad. Stockholms stads 
modell att fördela tider kan således beskrivas som en ”kvotfördelning” som fastställer respektive 

                                                 
4 Som elitverksamhet för seniorer i lagidrott räknas vanligtvis spel i de nationella serienivåerna under förutsättning att 
det finns minst tre serienivåer i idrotten. Finns det färre serienivåer räknas lagen som övriga seniorlag.  
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förenings andel ur en ”istidspott”. I flera avseenden har Stockholms stad principiella likheter med 
Haninge kommuns fördelningsprincip men skiljer sig såtillvida att fördelningen baseras på ålder, 
inte nivå. 
 
 

Vallentuna kommun 
 
Vallentuna kommuns fördelningsprincip har likheter med Stockholms stad såtillvida att 
föreningarna tilldelas en procentuell andel av befintligt antal tider utifrån ålder, inte nivå. Dock 
skiljer den sig då Vallentuna kommun har en undantagsregel som säger att föreningar är 
berättigade, som minimum, ett ”jämförbart antal” istider mot föregående säsong. Regeln är införd 
i syfte att skapa stabilitet för etablerade föreningar men samtidigt innebär det att det är svårare för 
nya föreningar att få istider. Istiderna fördelas av kommunen inför efterföljande säsong 
tillsammans med föreningarna i slutet av mars. 

 
Förbundens riktlinjer 
 
Stockholms ishockeyförbund 
 
Stockholms ishockeyförbund följer de riktlinjer som Svenska ishockeyförbundet rekommenderar. 
Enligt deras riktlinjer bör minsta omfattningen för träning på is per vecka för respektive ålder under 
perioden augusti – mars vara följande: 
 
Tabell 12. Träningstillfällen per vecka 

 
Ålder Träningstillfällen 

på is per vecka 

7-8 år 
9-10 år 
11-12 år 
13-14 år 
15-16 år 

2 ggr 
2 ggr 
3 ggr 
3 ggr 
3 ggr 

 
I ovan tillkommer matchspel under perioden september till och med mars, en gång per vecka för 
de yngre (7 – 12 år) och i snitt 1,5 matcher per vecka för de äldre. Enligt Stockholms 
ishockeyförbund är det vanligt att föreningar fortsätter träna och spela match även under april, 
och ett mindre antal föreningar även under maj. Baserat på Svenska ishockeyförbundets 
rekommenderade antal aktiviteter per vecka ser istidsbehovet ut enligt följande: 
 

 Minst 90 istimmar per vecka: förening som har hockeyskola för både pojkar och flickor, lag i 
alla ungdomskullar samt junior och seniorverksamhet. 
 

 Minst 70 timmar per vecka (under pågående seriespel): förening som ännu inte hunnit utveckla 
fullskalig dam- och flickverksamhet. Övrig tid är istidsbehovet cirka 45-65 timmar per 
vecka. 

 
Beräknat på säsongen 2016/2017 så hade Haninge Anchors i snitt cirka 75 timmar istid per vecka 
och låg därmed på en förhållandevis rimlig nivå jämfört med ishockeyförbundets 
rekommenderade antal timmar. Att Haninge Anchors kommer upp i det snittet förklaras delvis 
av att föreningen varit ensam ishockeyförening i kommunen. Skulle en ny issportsförening 
etablera sig i kommunen så skulle istidsfördelningen behöva effektiviseras, och då framförallt 
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istider utanför prime time som är i stort sett fullbelagd i dagsläget oavsett säsong (se efterföljande 
avsnitt). 
 

Svenska konståkningsförbundet 
 
I konståkning delas ofta åkarna in i grupper efter tekniska färdigheter och inte enbart efter ålder. 
Det betyder att en grupp kan bestå av åkare med stora åldersspann. Att blanda samman åkare 
med stor skillnad i teknisk färdighet kan innebära en säkerhetsrisk på grund av åkarnas 
hastighetsskillnad. Svenska konståkningsförbundets rekommenderade istidsbehov fördelat per 
kategori är följande: 
 
Tabell 13. Singel, par och isdans 
 

Typ av åkare Istidsbehov 
timmar/vecka 

Antal åkare 
på isen 
samtidigt 

Internationell elit (landslag) 
Nationell elit (Elitserien och SM) 
Elitsatsanade åkare (A-tävling) 
Tävlingsåkare (klubbtävling) 
Bredd-, show- och träningsgrupp 
(stjärntävling) 
Skridskoskola 

15-24 
10-15 
10-15 
6-10 
2-10 
 
1-3 

Max 8 
Max 12 
Max 15 
Max 18 
Max 20 
 
Upp till 50 

 
Tabell 14. Synkro 

 
Typ av åkare Istidsbehov 

timmar/vecka 
Antal åkare 
på isen 
samtidigt 

Internationell elit (landslag) 
Nationell elit (Elitserien och SM) 
Tävlingsåkare (klubbtävling) 

15-24 
10-15 
2-10 

Max 30 
Max 30  
Max 30 

 
Enligt Svenska konståkningsförbundet kan istider delas upp i attraktiva tider, s.k. prime time, samt 
obekväma tider. Svenska konståkningsförbundet definierar prime time enligt följande: 
 

 Vardagar, kl. 17:00 – 21:00 = 4 timmar, totalt 20 timmar per vecka. 
 

 Helgdagar, kl. 08:00 – 20:00 = 12 timmar, totalt 24 timmar per vecka. 
 
Nedan bild visar svar sammanställda från Föreningsrapporten 2016. Statistiken visar hur många 
timmar istid föreningar har under huvudsäsong. 
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Bild 3. Istid per vecka under huvudsäsong, svar sammanställda från Föreningsrapporten, november 2016 

 
Statistiken ovan visar att typvärdena för istid är 6-10 och 16-20 timmar per vecka. I snitt hade 
Haninge konståkningsklubb cirka 19 timmar istid per vecka säsongen 2016/2017, således inom 
typvärdesspannet. Totalt uppger 101 föreningar (71 procent) att de har istid som är mindre än 21 
timmar per vecka. 33 föreningar (23 procent) ligger i spannet 21-35 timmar per vecka. Endast 7 
föreningar (5 procent) uppger att de har mer än 36 timmar istid per vecka. 
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Beläggningsgrad i ishallar 
 

Torvalla ishall 1 
 
Nedan tabell visar beläggningsgraden i procent av öppen tid för Torvalla ishall 1 under säsongen 
2015/2016. För vardagar är tabellen indelad enligt en traditionell definition av dagtid (07 – 17) 
och kvällstid (17 – 22). Helgdagar definieras som veckoslut d.v.s. lördag och söndag, ej övriga 
helgdagar som infaller under måndag-fredag. 
 
Tabell 15. Torvalla ishall 1, beläggningsgrad i procent av öppen tid 2015/2016 
 

Datum Vardagar 
07-17 

Vardagar 
17-22 

Helgdagar 
09-19:30 

v. 33 
v. 34 
v. 35 
v. 36 
v. 37 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 
Februari 
Mars 
v. 13 
v. 14 
v. 15 

100 
35 
31 
57 
60 
63 
60 
73 
78 
79 
90 
71 
30 

- 
- 

60 
84 
82 
90 
88 
86 
88 
84 
87 
83 
85 
83 
80 

- 
- 

74 
69 
71 
79 
90 
81 
75 
80 
71 
79 
87 
82 
64 

- 
- 

Snitt försäsong 
Snitt huvudsäsong 
Snitt eftersäsong 
Snitt total 

56,6 
73,4 

30 
63,6 

80,8 
85,1 

80 
83 

76,6 
79,2 

64 
77 

 
Tabellen ovan visar att det i snitt skiljer cirka 20 procent i beläggning mellan dagtid och kvällstid 
under ishallens totala öppethållandeperiod. Beläggningen på kvällstid är relativt jämn över för-, 
efter- och huvudsäsong då det i snitt finns 0,85 timmar ledig tid per vecka. Under dagtid varierar 
beläggningen markant mellan huvudsäsong och övrig tid. Under eftersäsong finns i snitt 7 timmar 
ledig tid medan det under huvudsäsong finns 2,66 timmar ledig tid. Under helgdagar är 
beläggningen under försäsong och huvudsäsong relativt lika, cirka 2,41 timmar ledig tid. På 
helgdagar under eftersäsong finns cirka 3,78 timmar ledig tid. Under säsongen 2015/2016 var det 
således på kvällstid under den period (huvudsäsong) då huvuddelen av föreningsverksamheten 
äger rum mycket hög beläggning i Torvalla ishall 1.  
 
Tabellen nedan visar beläggningsgrad i procent säsongen 2016/2017. I tillägg jämfört med 
föregående tabell har så kallad prime time d.v.s. den tid under vardagar som är mest attraktiv att 
vistas i ishallen tillförts för att visa hur läget ser ut på de tider som är mest gångbara för barn och 
ungdomsträning. 
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Tabell 16. Torvalla ishall 1, beläggningsgrad i procent av öppen tid 2016/2017 
 

Datum Vardagar 
07-17 

Vardagar 
17-22 

Prime 
time 16-21 

Helgdagar 
09-19:30 

v. 32 
v. 33 
v. 34 
v. 35 
v. 36 
v. 37 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 
Februari 
Mars 
v. 13 
v. 14 
v. 15 
v. 16 
v. 17 

76 
85 
38 
33 
55 
53 
55 
63 
71 
70 
83 
94 
65 

* 
33 
68 
41 
26 

84 
74 
84 
86 
92 

100 
93 
91 
84 
73 
85 
87 
79 

* 
96 
80 
86 
82 

84 
90 
92 
92 
94 
98 
96 
97 
92 
84 
98 
99 
93 

* 
80 
86 
98 
90 

76 
71 
95 
86 
79 
*5 
88 
78 
80 
79 
83 
69 
71 

100 
86 
76 
81 
64 

Snitt försäsong 
Snitt huvudsäsong 
Snitt eftersäsong  
Snitt total 

56,6 
71,5 

42 
59,3 

86,6 
84,5 

86 
85,6 

91,7 
94,2 

90 
92,2 

81,4 
78,2 
81,4 
80,1 

 
Trots att öppethållande inträffade en vecka tidigare jämfört med föregående säsong så är 
snittbeläggningen på kvällstid och helgdagar under försäsong cirka sex procent högre. Under 
huvudsäsong är beläggningen i stort identisk. Under eftersäsong är förändringen likartad jämfört 
med försäsong – trots ett längre öppethållande är beläggningsgraden högre, särskilt under dagtid 
(cirka 40 procent ökning) och helgdagar (cirka 27 procent ökning). Utökningen av ishockeycamps 
är den enskilt främsta förklaringen till ökningen under för- och eftersäsong jämfört med 
föregående säsong. 
 
Prime time definieras i ovan tabell som de istider som finns tillgängliga mellan kl. 16 – 21. Denna 
definition bygger på en sammanvägning av förbundens riktlinjer samt att föreningarnas istid i de 
flesta fall pågår från kl. 16.  
 
Ovan tabell visar att exkludering av istid mellan kl. 21 – 22 samt inkludering av istid mellan kl. 16 
– 17 har betydande effekt för utfallet. Under huvudsäsong är skillnaden cirka 10 procent i 
beläggning, vilket betyder att det endast fanns 0,29 timmar ledig tid i snitt under prime time. 
Under både för- och eftersäsong var beläggningen över 90 procent vilket får anses som nästintill 
full beläggning då det motsvarar i snitt 0,5 timmar ledig tid. 
 

Torvalla ishall 2 
 
Nedan tabell visar beläggningsgraden i procent av öppen tid för Torvalla ishall 2 under säsongen 
2015/2016. För vardagar är tabellen indelad enligt en traditionell definition av dagtid (07 – 17) 
och kvällstid (17 – 22). Helgdagar definieras som veckoslut d.v.s. lördag och söndag, ej övriga 
helgdagar som infaller under måndag – fredag. 
 
 

                                                 
5 * = statistikuppgift kan ej hämtas in från Royal boka systemet då bokning (match/arrangemang) har förlagts 
utanför ordinarie öppettider. 
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Tabell 17. Torvalla ishall 2, beläggningsgrad i procent av öppen tid 2015/2016 
 

Datum Vardagar 
07-17 

Vardagar 
17-22 

Helgdagar 
09-19:30 

v. 33 
v. 34 
v. 35 
v. 36 
v. 37 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 
Februari 
Mars 
v. 13 
v. 14 
v. 15 

76 
19 
21 
38 
55 
57 
61 
76 
69 
84 
84 
90 

- 
- 
- 

78 
86 
92 
88 
97 
93 
83 
80 
75 
88 
82 
92 

- 
- 
- 

26 
71 
64 
60 
90 
83 
80 
87 
82 
83 
81 
92 

- 
- 
- 

Snitt försäsong 
Snitt huvudsäsong 
Snitt eftersäsong  
Snitt total 

41,8 
74,4 

- 
60,8 

88,2 
84,7 

- 
85,6 

62,2 
84 

- 
74,9 

 
Noterbart i ovan tabell är att beläggningsgraden på dagtid under vecka 34 – 35 är endast 20 
procent i snitt. Snittet för hela försäsongen är förvisso cirka dubbelt så högt (41,8 procent) men 
den siffran beror till hög grad på att Haninge Anchors under vecka 33 bedrev sommarskola vilket 
drar upp snittet. Beläggningsgraden på dagtid under försäsong är den lägsta noteringen jämfört 
med samtliga ishallar i kommunen. Dock är beläggningsgraden på kvällstid under huvudsäsong i 
stort sett identisk med Torvalla ishall 1 och därmed mycket hög. 
 
Tabellen nedan visar beläggningsgrad i procent säsongen 2016/2017. I tillägg jämfört med 
föregående tabell har så kallad prime time d.v.s. den tid under vardagar som är mest attraktiv att 
vistas i ishallen tillförts för att visa hur läget ser ut på de tider som är mest gångbara för barn och 
ungdomsträning.     
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Tabell 18. Torvalla ishall 2, beläggningsgrad i procent av öppen tid 2016/2017 

 
Datum Vardagar 

07-17 
Vardagar 
17-22 

Prime 
time 16-21 

Helgdagar 
09-19:30 

v. 32 
v. 33 
v. 34 
v. 35 
v. 36 
v. 37 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 
Februari 
Mars 
v. 13 
v. 14 
v. 15 
v. 16 
v. 17 

- 
87 
20 
30 
52 
50 
52 
49 
70 
67 
73 
82 
58 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
75 
88 
90 
94 
87 
89 
95 
89 
76 
82 
86 
67 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
94 
86 
88 
92 
92 
80 
92 
89 
81 
86 
88 
80 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
34 
93 
60 
79 

* 
82 
71 
76 
63 
74 
76 
64 
50 

- 
- 
- 
- 

Snitt försäsong 
Snitt huvudsäsong 
Snitt eftersäsong  
Snitt total 

47,8 
64,4 

- 
57,5 

86,8 
83,4 

- 
84,8 

90,4 
84,7 

- 
87,1 

66,5 
72,2 

50 
68,5 

 
Noterbara förändringar jämfört med föregående säsong är att beläggningsgraden på dagtid under 
huvudsäsong är cirka tio procent lägre. Samtidigt är snittet cirka sex procent högre under 
försäsong vilket jämnar ut det totala snittet något. På kvällstid är beläggningsgraden snarlik under 
både för- och eftersäsong jämfört med föregående säsong. På helgdagar är beläggningsgraden 
cirka 12 procent lägre jämfört med föregående säsong. 
 
Liksom i redovisningen över Torvalla ishall 1 resulterar en prime time indelning i att 
beläggningsgraden stiger – dock inte lika markant. Under försäsong är det en ökning på cirka fyra 
procent medan den under huvudsäsong är i stort sett försumbar. Slutsatsen av det är att även om 
beläggningsgraden under kvällstid är i stort sett likvärdig mellan ishallarna på Torvalla så utnyttjas 
Torvalla ishall 2 i något större utsträckning än Torvalla ishall 1 för att boka obekväma istider 
(relativt sett, inte i absoluta antal timmar). 
 

Hanvedens ishall 
 
Nedan tabell visar beläggningsgraden i procent av öppen tid för Hanvedens ishall under säsongen 
2015/2016. För vardagar är tabellen indelad enligt en traditionell definition av dagtid (07 – 17) 
och kvällstid (17 – 22). Helgdagar definieras som veckoslut d.v.s. lördag och söndag, ej övriga 
helgdagar som infaller under måndag-fredag. 
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Tabell 19. Hanvedens ishall, beläggningsgrad i procent av öppen tid 2015/2016 

 
Datum Vardagar 

07-17 
Vardagar 
17-22 

Helgdagar 
09-19:30 

v. 33 
v. 34 
v. 35 
v. 36 
v. 37 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 
Februari 
Mars 
v. 13 
v. 14 
v. 15 

- 
- 
- 
- 
- 

40 
59 
51 
68 
73 
76 
62 

- 
61 
34 

- 
- 
- 
- 
- 
* 

60 
86 
87 
78 
80 
90 
30 
66 
72 

- 
- 
- 
- 
- 
* 

66 
81 
83 
74 
82 
70 
33 
81 
56 

Snitt försäsong 
Snitt huvudsäsong 
Snitt eftersäsong  
Snitt total 

- 
61,2 
47,5 
58,2 

- 
68,7 

56 
64,9 

- 
76 

56,6 
69,5 

 
Jämfört med ishallarna på Torvalla var beläggningen under säsongen 2015/2016 markant lägre. 
På dagtid under huvudsäsong var beläggningen cirka 12 procent lägre jämfört med Torvalla ishall 
1. På kvällstid under huvudsäsong cirka 16 procent lägre. På heldagar under huvudsäsong var 
skillnaden dock bara cirka tre procent. Under eftersäsong var beläggningen endast omkring 50 
procent vilket kan jämföras med Torvalla ishall 1 som under samma period hade 80 procents 
beläggning under kvällstid. Dock ska det påpekas att statistikuppgift för september saknas på 
grund av att bokningar förlagts utanför ordinarie öppettider vilket innebär att beläggningen under 
huvudsäsong är något missvisande (beläggningen antas vara högre i verkligheten). 
 
Tabellen nedan visar beläggningsgrad i procent säsongen 2016/2017. I tillägg jämfört med 
föregående tabell har så kallad prime time d.v.s. den tid under vardagar som är mest attraktiv att 
vistas i ishallen tillförts för att visa hur läget ser ut på de tider som är mest gångbara för barn och 
ungdomsträning. 
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Tabell 20. Hanvedens ishall, beläggningsgrad i procent av öppen tid 2016/2017 

 
Datum Vardagar 

07-17 
Vardagar 
17-22 

Prime 
time 16-21 

Helgdagar 
09-19:30 

v. 32 
v. 33 
v. 34 
v. 35 
v. 36 
v. 37 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 
Februari 
Mars 
v. 13 
v. 14 
v. 15 
v. 16 
v. 17 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

52 
68 
64 
64 
72 
43 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

91 
84 
84 
81 
85 
85 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

96 
90 
89 
91 
94 
80 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

84 
90 
80 
86 
87 
58 

- 
- 
- 
- 
- 

Snitt försäsong 
Snitt huvudsäsong 
Snitt eftersäsong  
Snitt total 

- 
60,5 

- 
60,5 

- 
85 

- 
85 

- 
90 

- 
90 

- 
80,8 

- 
80,8 

 
Eftersom Hanvedens ishall endast var öppen under huvudsäsong 2016/2017 går det inte att 
jämföra beläggningsgrad för för- och eftersäsong. Jämfört med föregående säsong var 
beläggningen på dagtid snarlik, cirka fem procent högre på helgdagar och cirka 16 procent högre 
på kvällstid. Beläggningen på kvällstid (85 procent) är närmast identisk med Torvalla ishall 1 och 
Torvalla ishall 2. Jämfört med de andra ishallarna är beläggningen under prime time cirka fem 
procent högre än Torvalla ishall 2 och cirka fyra procent lägre än Torvalla ishall 1. 
 

Diskussion 
 
En statistisk redovisning av beläggningsgrad visar egentligen endast hur det tidigare varit. Att 
tidigare beläggningsgrad även återspeglar det framtida behovet av istid är förvisso å ena sidan 
delvis rimligt att anta, men å andra sidan inte en säker slutsats. Variationen mellan exempelvis 
för- och eftersäsong jämfört med huvudsäsong kan bero på ett antal orsaker, vilka utredningen 
inte kunnat säkerställa utan endast hypotetiskt lägger fram. Då Haninge kommun sedan 1 juli 
2015 tillämpar nolltaxa för idrottsföreningars träningsverksamhet för barn och ungdomar (0 – 20 
år) samt för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder, skulle en förklaring till ökad 
beläggningsgrad under huvudsäsong vara att föreningar av ekonomiska skäl inte har möjlighet att 
boka istider i samma utsträckning under för- och eftersäsong som de annars skulle önska om det 
var kostnadsfritt. Arrangemang såsom cuper och läger under för- och eftersäsong är en 
inkomstkälla för föreningar men de är samtidigt beroende av att föreningarna har praktiska 
förutsättningar att planera in dem i förväg.  
 
Det finns dock lite som tyder på att ishallarna skulle vara underutnyttjade. Baserat på de två 
föregående årens bokningsstatistik är beläggningen konsekvent mycket hög på prime time, i regel 
över 90 procent under för-, huvud- och eftersäsong i samtliga ishallar. Däremot fluktuerar den 
kraftigt på dagtid under för- och eftersäsong – även om snittet över perioden ligger förhållandevis 
stadigt från år till år. En betydande del av beläggningen under dessa perioder består av 
arrangemang såsom läger. Om föreningarna har möjlighet att genomföra arrangemang bidrar det 
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således till att öka beläggningen i ishallarna under för- och eftersäsong. Man skulle förvisso kunna 
vända på resonemanget och hävda att beläggningen är lägre under för- och eftersäsong och det är 
därför inte särskilt kostnadseffektivt för kommunen att hålla ishallarna öppet under en längre 
period utöver huvudsäsong. Å ena sidan stämmer det att så länge ishallarna inte hyrs ut till 
”faktisk kostnad” så är det fördyrande för kommunen – å andra sidan är det en form av service 
till kommunens invånare och föreningslivet som, liksom all annan form av service, kostar pengar. 
Möjligheten att genomföra arrangemang, som ofta ligger i ”utkanten” av för- och eftersäsong, är 
också en viktig inkomstkälla och utvecklingsmöjlighet för föreningarna. 
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Öppethållande, säsongindelning och taxor 

 
Haninge kommun 
 
Enligt fördelningsprincipen är grundprincipen att en (1) ishall på Torvalla har öppet från vecka 
33/34 (veckan före skolstart) till och med vecka 13, övriga ishallar (minimum) under 
huvudsäsong från vecka 44 till och med vecka 9. Säsongindelningen i fördelningsprincipen 
definieras enligt följande: 
 
Säsong Vecka 

Försäsong 
Huvudsäsong 
Eftersäsong 

X – 43 
44 – 9 (= 18 veckor) 
10 – X 

 
Datum för försäsongens start och eftersäsongens slut är inte fastställda enligt ovan 
principindelning. Grundprincipen för öppethållande innebär dock att perioden ska sträcka sig 
från vecka 33/34 – 13 vilket innebär att istid ska finnas tillgänglig under totalt 33 veckor. 
 
Fördelningsprincipens säsongindelning och grundprincip för öppethållande stämmer dock inte 
helt överens med hur det ser ut i verkligheten. Säsongen 2016/2017 var öppethållandet enligt 
följande: 
 
Säsong Vecka 

Försäsong 
Huvudsäsong 
Eftersäsong 

(32) – 37 
38 – 12 (= 27 veckor) 
13 – (17) 

  
Veckonummer inom parentes anger öppethållande för Torvalla ishall 1 under 2016/2017.  
 
2017-02-08, § 17, beslutade kultur- och fritidsnämnden att huvudsäsong för issport gäller 15 
september – 31 mars. Det innebär att både öppethållande för Torvalla ishall 1 och huvudsäsong 
är i praktiken längre än vad som anges i grundprincipen för öppethållande och säsongindelningen 
för huvudsäsong. Säsongen 2016/2017 fanns istid tillgänglig under totalt 38 veckor och därmed 
var öppethållandeperioden fem veckor längre än vad styrdokumentet anger. 
 
Enligt fördelningsprincipen för allmänhetens åkning gäller som princip perioden från vecka 42 till 
och med vecka 11. I praktiken har dock allmänhetens åkning förlagts så tidigt som vecka 35/36 
på Torvalla. På Hanveden har allmänhetens istid förlagts från mitten av oktober (omkring vecka 
41) till och med 31 mars (vecka 12). 
 

Taxa 
 
Haninge kommun har i tre steg infört nolltaxa under huvudsäsong. Sedan 2017-01-01 omfattas 
tränings-, uppvisnings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar (0 – 20 år) av nolltaxa 
under huvudsäsong. 
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Haninge kommun tillämpar olika typer av taxa under för- och eftersäsong enligt följande: 
 

 Taxa 1: för ungdomsverksamhet (övervägande delen av gruppen ska bestå av ungdomar) 
i föreningar och studieförbund godkända och registrerade i Haninge kommun. 
 

 Taxa 2: bidragsberättigade föreningars vuxenverksamhet. 
 

 Taxa 3: för övriga föreningar, enskilda och företag i Haninge. 
 

 Taxa 4: för föreningar/organisationer och enskilda utom Haninge. 
 
Enligt ovan definition gäller följande prissättning: 
 
Tabell 21. Ishallstaxa Haninge kommun. 

 
Säsong Taxa Kostnad i kr 

per timme 

För- och eftersäsong Taxa 1  
Taxa 2 
Taxa 3 
Taxa 4 

750 kr 
775 kr 
800 kr 

1050 kr 

Huvudsäsong Taxa 1  
Taxa 2 
Taxa 3 
Taxa 4 

0 kr 
450 kr 
775 kr 

1050 kr 

  
Fastslagna taxor är i olika utsträckning en subventionerad kostnad. Bortsett från nolltaxa är 
subventioneringen jämfört med faktisk kostnad okänd då uppgift saknas. Skulle en exakt uppgift 
tas fram skulle även hänsyn till årstidernas olika omständigheter behöva vägas in då 
energiåtgången uppenbart är högre under årets varmare perioder. Skulle en förening som faller 
under taxa 1 hyra en ishall kan kommunens uthyrningsintäkt uppgå till maximalt 11 250 kr per 
dygn. 
 

Andra kommuner 
 
Stockholms stad 
 
Huvudsäsong för issport i Stockholms stad löper från vecka 41 till och med vecka 11, totalt 23 
veckor. Huvudsäsongens period är framtagen i samråd med Stockholms ishockeyförbund. Övriga 
veckor under året betraktas som ”ickesäsong”. Om en förening vill ha istid under ickesäsong ska 
de ha meddelat idrottsförvaltningen senast åtta veckor innan. Hyrkostnaden är 5 000 kr per dygn. 
Utifrån de intresseanmälningar som inkommit gör idrottsförvaltningen en bedömning om det är 
tillräckligt många föreningar som är intresserade för att det ska vara motiverat att hålla en eller 
fler ishallar öppna. I normalfallet har flertalet ishallar öppet under ickesäsong. 
 

Nacka kommun 
 
I Nacka kommun håller ishallarna öppet för föreningarnas verksamhet från augusti till och med 
maj. Allmänhetens åkning pågår från och med vecka 38 till och med vecka 15. Öppethållande och 
taxa visas i nedan tabell. Kostnad är angiven per timme under ordinarie öppethållande. 
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Tabell 22. Öppethållande och taxa Nacka kommun  
 

Ishallar Grupp 16 Grupp 27 Grupp 38 

Vecka 32 – 42, vardagar kl. 16 
– 22 samt helger  

750 kr 750 kr 750 kr 

Vecka 32 – 42, kl. 15 – 16 samt 
22 – 23 

450 kr 450 kr 0 kr 

Vecka 43 – 9 
Vecka 10 – 12  

100 kr 
500 kr 

250 kr 
500 kr 

600 kr 
950 kr 

Vecka 13 – 20, max 15 timmar 
per vecka 

650 kr 650 kr 1000 kr 

Vecka 13 – 20 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 
För att en ishall ska vara öppen under vecka 19 och 20 ska föreningar ha bokat minst 80 procent 
av disponibla tider, vardagar kl. 16 – 22 samt helger kl. 9 – 17. Om en förening önskar hyra ishall 
under tiden vecka 21 – 31 tecknas en särskild överenskommelse mellan kommunen och 
föreningen där föreningen erbjuds att använda ishallen för en hyra som motsvarar den faktiska 
kostnaden för att driva respektive ishall. 

 
Vallentuna kommun 
 
I Vallentuna kommun är säsongindelningen enligt följande: 
 
Säsong Vecka 

Försäsong 
Förvintersäsong 
Ordinarie säsong 

35 – 40 
41 – 46 
47 – 12 

 
I Vallentuna kommun finns två ishallar, en A-hall och en B-hall. I dagsläget är B-hallen endast 
öppen under huvudsäsong. Kommunen uppger dock att båda ishallarna är så pass väl isolerade 
att åtminstone en ishall skulle kunna bli en s.k. året-runt-hall inom de närmaste säsongerna.  
 
Vallentuna kommun tillämpar i huvudsak två typer av ishallstaxor, en taxa för alla föreningar med 
ungdomsverksamhet (vilket samtliga issportsföreningar i Vallentuna kommun erbjuder) och en 
normaltaxa som gäller för företag och privatpersoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Avser föreningsverksamhet för barn- och ungdomsverksamhet, 4 – 20 år. 
7 Avser föreningsverksamhet för barn och ungdomsverksamhet, 4 -20 år samt deltagare som är 21 år och äldre.  
8 Avser övrig föreningsverksamhet, företag inom kommunen eller privatpersoner. Tidigare nämnda som därtill har 
annan hemvist än Nacka betalar ytterligare ett tillägg på 150 kr per timme. 
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Tabell 23. Ishallstaxa Vallentuna kommun 

 
Ishall  Ungdomstaxa Normaltaxa 

A-hallen Försäsong kl. 17 – 22,  
600 kr 
Försäsong kl. 15 – 17 och 22 – 23, 
400 kr 

Ordinarie säsong, 
900 kr 

Förvintersäsong,  
200 kr 

Ordinarie säsong, 
140 kr 

Lägervecka, 
45 000 kr (per vecka) 

B-hallen Förvintersäsong, 
200 kr 

Ordinarie säsong, 
900 kr 

Ordinarie säsong, 
140 kr 

Korpverksamhet, 
180 kr 

 
Nuvarande öppethållande av ishallarna är permanenta utifrån säsongindelningen i ovan tabell. 
Det innebär att A-hallen har öppet från vecka 35 till och med vecka 12. B-hallen har öppet från 
och med vecka 41 till och med vecka 12. Endast A-hallen finns tillgänglig för föreningar att hyra 
utöver ordinarie säsong och då till ett fastlagt veckopris på 45 000 kr, vilket motsvarar knappt 
hälften av den faktiska kostnaden. Planer finns på att göra en översyn av taxorna i samband med 
ett eventuellt införande av året-runt-hall. 

 
Föreningarnas synpunkter och önskemål 
 
Haninge Anchors och Haninge konståkningsklubb uppger att det viktigaste för dem är att det 
finns en stabilitet och förutsägbarhet i ishallarnas öppethållande från kommunens sida. Haninge 
Konståkningsklubb påpekar att den enskilt viktigaste angelägenheten för deras verksamhet är att i 
mycket god tid få besked om när is kommer finnas inför kommande säsong. I dagsläget upplever 
föreningarna att de inte får besked från kommunen om ishallarnas öppethållande i tillräckligt god 
tid och man upplever att det är osäkert vilket datum is kommer finnas då det varierar från år till 
år.  
 
Haninge konståkningsklubb vill att öppethållande ska vara från vecka 32 till och med vecka 22 
för att passa deras verksamhet bra. Föreningen uppger att de har förståelse för att ett långt 
öppethållande innebär en ökad kostnad för kommunen och att de därför är villiga att betala en 
rimlig taxa under för- och eftersäsong förutsatt att de på förhand då ges besked om att is finns. 
Ett preciserat belopp på ”rimlig taxa” har föreningen inte uppgett. 
 
Haninge Anchors ser helst att ishallarnas öppethållande är en permanent period varje år. Detta 
för att föreningen ska kunna starta upp återkommande arrangemang varje säsong såsom cuper, 
camps och dylikt. Om inte en permanent period kan erbjudas så vill föreningen få besked om 
ishallarnas öppethållande (under hela nästföljande säsong) i mitten av mars. Föreningens bokslut 
och budgetplanering inför nästföljande säsong pågår fram till sista april och det vore därför 
fördelaktigt för föreningens utveckling att ha en säker kunskap vetskap om ishallarnas 
öppethållande i det arbetet. 
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Förbundens rekommendationer 
 

Stockholms ishockeyförbund 
 
Enligt förbundets riktlinjer pågår ishockeyns tävlingssäsong från 1 september – 30 april. Träning 
inför säsongen startar ofta redan i mitten av augusti och många lag tränar även ett antal veckor 
efter tävlingssäsongens slut. Förbundet finner det dock angeläget att tillgång till is finns året runt 
– om än i starkt reducerad omfattning jämfört med huvudsäsong. Förbundet uppmuntrar därför 
kommuner som endast har en eller ett fåtal egna hallar att samverka över kommungränserna för 
att få till stånd att en ishall hålls öppen i ett område som täcker flera kommuner. 
 

Svenska konståkningsförbundet 
 
Enligt Svenska konståkningsförbundet pågår konståkningens tävlingssäsong från början av 
september till och med mitten av april. Förbundet påpekar dock att behovet av istid är i själva verket 
11 månader per år för att åkarna ska hinna förbereda sig inför kommande säsong. Enligt 2016 års 
mätning finns dock ingen förening som har de förutsättningarna enligt fastlagd säsong. Nedan 
bild visar svar sammanställda från landets samtliga 141 konståkningsföreningar. 
 

 
Bild 4. Säsongslängd inklusive för- och eftersäsong bland konståkningsföreningar, svar sammanställda från 
Föreningsrapporten, november 2016 

 
Statistiken ovan visar att typvärdet för säsongslängd inklusive för- och eftersäsong är perioden 
september – mars vilket motsvarar 34 procent av samtliga föreningar. 56 föreningar (40 procent) 
uppger att säsongen varar från och med augusti, med varierande slutdatum. 23 föreningar (16 
procent) uppger att säsongen startar så sent som i oktober. 35 föreningar (25 procent) uppger att 
deras säsong varar till och med april eller längre. Det ska dock påpekas att i verkligheten så finns 
ett flertal föreningar som tillgång till året-runt-ishallar och ishallar som har utökningsbart 
öppethållande (ofta beroende av behov i dialog mellan kommunen och föreningar). Tillgången till 
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is är därmed i realiteten inte fullt så begränsad som ovan statistik antyder. För utredningens 
förslag är denna statistik ändå delvis relevant att jämföra med utredningens förslag. 

 
Diskussion 
 
I huvudsak finns två sätt att bestämma ishallarnas öppethållande:  
 

1. Kommunen permanentar vilka veckor ishallarna är öppna och utifrån det kan 
föreningarna planera sina verksamheter och behov av istider, vilket också föreningarna i 
Haninge kommun önskar. En sådan lösning tillämpas av exempelvis Vallentuna kommun. 
Fördelen är att så länge öppethållandet inte är för snävt så ger det föreningarna 
förutsägbara förutsättningar att planera in sin verksamhet kring eftersom föreningarna på 
förhand vet att oavsett vad som inträffar så kommer is finnas. Nackdelen är att 
kommunen löper en viss risk att ishallarna inte utnyttjas då föreningarna inte 
nödvändigtvis måste planera in och budgetera verksamhet för att motivera ishallarnas 
öppethållande. 
 

2. Föreningarna presenterar i god tid innan sina budgeterade istidsbehov inför den 
kommande säsongen och utifrån det bedömer kommunen i hur stor utsträckning 
ishallarna ska vara öppna. En sådan lösning anges i Haninge kommuns nuvarande 
fördelningsprincip och tillämpas även delvis av Stockholms stad. Fördelen är att 
möjligheten ökar för kommunen att ”slimma” ishallarnas öppethållande, vilket potentiellt 
kan vara kostnadsfördelaktigt och förhindra onödigt slitage. Nackdelen är att det ställer 
ett högre krav på föreningarna att planera sina istidsbehov samt att det (rimligtvis) 
förväntas att kommunen har kapacitet att utföra en snabb handläggning och fatta beslut 
om föreningarna i god tid ska kunna ges besked om ishallarnas öppethållande.        

 
Hypotetiskt finns det således olika för- och nackdelar med respektive metod. Logiskt sett kan 
alternativ 2 framstå som den primära utvecklingsinriktningen eftersom det i högre grad är 
behovsstyrt jämfört med alternativ 1. Föreningarna uppfattar dock att det snarare är tvärtom – 
alternativ 1 skulle innebära stabilitet och trygghet och därmed vara mer utvecklingsfrämjande för 
deras verksamhet. 
 
Utifrån kommunens perspektiv och möjligheter i dagsläget finns det lite som tyder på att 
alternativ 1 skulle vara ofördelaktigt. Beläggningsstatistiken i Torvalla ishallar 1 och 2 under 
försäsong är i de flesta fall över 85 procent mellan kl. 17 – 22. Den är dock betydligt lägre under 
dagtid och helger, men det kan främst förklaras av att skolornas verksamhet och allmänhetens 
åkning inte äger rum först omkring vecka 36 (då även snittbeläggningen per vecka går upp). Den 
beläggning som faktiskt finns på dagtid under försäsongens tidiga veckor (vecka 32 – 33) består i 
huvudsak av föreningarnas lägerverksamhet. Beläggningen var då omkring 80 procent under 
dagtid i Torvalla ishall 1 för att därefter sjunka till omkring 35 procent. Skulle föreningarna 
utveckla försäsongsverksamheten ytterligare skulle sannolikt även beläggningen stiga. 
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Utredningens förslag 
 
Jämfört med många andra fritidsaktiviteter är issport och bedriva ishallar en kostsam verksamhet 
för kommunen. Som utredningen visat är kostnaden för de åtgärder som krävs för att 
överhuvudtaget säkerställa driften av ishallarna i dagsläget högre än kostnaden för många av de 
åtgärder som krävs för att även utveckla anläggningarna. Av det skälet anser utredningen att en 
prioriteringsordning bör göras bland de kostnader som tagits upp för att det ska finnas en rimlig 
möjlighet att lösa de utmaningar som finns. Den prioriteringsordning som föreslås är dock inte 
likställd med hur stort behovet är för respektive åtgärd (förenklat uttryckt, inte ”viktigast” först), 
utan istället ett ordningsförslag utifrån förvaltningens finansieringsmöjligheter inom de närmaste 
åren. Säkerställandet av drift är uppenbart det viktigaste problemet att lösa, men samtidigt en 
väldigt stor kostnad att i detta skede av budgetplaneringen genomföra redan till år 2018. 
Utredningens förslag försöker därför istället ta hänsyn till det budgetutrymme som potentiellt 
finns för att så snart som möjligt påbörja behövliga investeringar i ishallarna. 
 
Prioriteringsordning för ishallsinvesteringar 2018 – 2020 
Inom budgetåret 2018 ser förvaltningen möjligheten att i detta skede av planeringen täcka 
kostnaden på omkring 1 800 000 kr för ny sarg och belysning i Torvalla ishall 2 (nivå 2). Inför 
säsongen 2018/2019 skulle således dessa förbättringar kunna vara åtgärdade. Det innebär att 
inför budgetåret 2019 bör det, i ett så tidigt skede som möjligt, budgeteras för att det ska vara 
möjligt att genomföra nivå 1-åtgärder (som då är i ett akut behov av att åtgärdas) för cirka 
5 300 000 kr. Inför budgetåret 2020 bör kommunen, utifrån Energiprojektet (färdigt februari 
2018) och de nivå 3-åtgärder som utpekats, arbeta vidare med hur ishallarna kan utvecklas och 
energieffektiviseras.  
 
Utredningen föreslår därför att: 
 

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningens förslag på prioriteringsordning för 
ishallsinvesteringar 2018 – 2020. 
 

- Förvaltningen ges i uppdrag att inför budgetåret 2019 äska medel för nivå 1-åtgärder 
enligt prioriteringsordning för ishallsinvesteringar 2018 – 2020. 
 

- Förvaltningen ges i uppdrag att utifrån Energiprojektets resultat och prioriteringsordning 
för ishallsinvesteringar 2018 – 2020 arbeta vidare med hur ishallarna kan utvecklas och 
energieffektiviseras inför år 2020.           

 
Tillsvidare begränsning av öppethållande under säsongens varma perioder 
Prioriteringsordningen innebär dessvärre att utredningen ser det nödvändigt för kommunen att 
vidta försiktighetsåtgärder kring ishallarnas öppethållande på Torvalla tills det att anläggningarna 
är i ett bättre skick och det inte längre råder oklarheter kring driftsäkerheten. För att även försöka 
tillmötesgå föreningarnas önskemål om tydlighet i ishallarnas öppethållande och möjliggöra 
föreningarnas försäsongsverksamhet innebär det att utredningen föreslår att: 
 

- Öppethållande för Torvalla ishallar (T1 och T2) fastslås att tillsvidare gälla från måndag 
vecka 33 till och med 31 mars. 
 

- Öppethållande för Hanvedens ishall fastslås att tillsvidare gälla från 15 september till och 
med sista söndagen i april. 
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- Förvaltningen ges i uppdrag att under 2019 utreda möjligheten att förlänga Torvallas 
öppethållande.     

 
Det som främst styr ishallarnas möjlighet att hålla öppet utöver huvudsäsong är anläggningarnas 
kapacitet och driftkostnad. Det som påverkar behovet av att hålla öppet (utöver huvudsäsong) är 
beläggningen i ishallarna. Beläggningen är fullt rimlig för att motivera ishallarnas öppethållande 
under för- och eftersäsong. För föreningarnas verksamhet är för- och eftersäsongsverksamheten 
dessutom en viktig del för deras utvecklingsmöjligheter och ekonomiska förhållanden. Dock har 
det från flertalet källor kommit klara varningssignaler att öppethållande i samma omfattning som 
tidigare år under säsongens varma perioder (augusti och april) belastar anläggningarna hårt och att 
riskerna är större än vad man tidigare trott. Det är därför en svår avvägning där kompromiss 
mellan möjlighet och behov är svår att undvika.  
 
Även om utredningen anser att det är lämpligt att så snart som möjligt förbättra driftsäkerheten i 
ishallarna så finns det samtidigt begränsade möjligheter att genomföra så stora satsningar inom 
det närmaste året. Resonemanget bakom ovan förslag på öppethållande bygger delvis på att 
kylanläggningen på Torvalla är konstruerad för att driva två ishallar samtidigt. Driftfördelen att 
driva en ishall separat (och hålla den andra stängd) är därför mycket liten. Dock påverkas Torvalla 
ishall 2, i nuvarande skick, i hög grad av varma utomhusförhållanden varför ett senareläggande av 
öppnande och tidigareläggande av stängning är riskminimerande sett ur belastningsperspektiv. 
För att den senarelagda öppningen inte ska omöjliggöra all försäsongsverksamhet innan skolstart 
anser utredningen att öppning vecka 33 är det närmaste en rimlig lösning som går att nå utifrån 
rådande omständigheter. Utredningen anser att det är viktigt att det finns tillgång till is under april 
månad för att det ska motsvara förbundens riktlinjer för tävlingssäsong. Detta är dock inte att 
betrakta som en optimal lösning. Utredningen anser att en nivå 3-upprustning år 2020 behövs för 
att säkerställa att ishallarna på Torvalla har möjlighet att hålla öppet under längre period. 
 
Relevant för hur kommunen ska bedöma ishallarnas åtgärdsbehov beror delvis på vilken tolkning 
som fästs vid Idrottspolitiskt program 2014-2018, i vilken i den övergripande visionen står: 
”Anläggningar och miljöer ska hålla den kvalitet som krävs för idrotten” (Haninge kommun 2014, s. 9). 
Vidare står att kommunen har som mål att: ”Driva och sköta anläggningarna med god service och 
tillgänglighet med den kvalitet som krävs för att uppfylla idrottens behov” (Ibid.). Det finns således inget 
som på ett övertygande vis som säger att kommunen ska genomföra satsningar för att utveckla 
och utöka issporten. I Haninge kommun finns förvisso ett flertal andra sporter som har 
mångdubbelt fler utövare bland barn och unga; samtidigt avviker inte issporten i Haninge 
kommun, såvitt känt, från snittet jämfört med andra Stockholms kommuner. 
Issportsföreningarna förutspår att deras verksamhet kommer växa inom de nästkommande åren, 
men frågan är om kommunen kan anse sig uppfylla idrottens behov i takt med att föreningarnas 
behov växer. 
 
Revidering av fördelningsprincip 
I utredningen har det även framkommit att förvaltningen i dagsläget har en fördelningsprincip 
som vare sig tillämpas fullt ut eller är uppdaterad enligt rådande och framtida omständigheter och 
behov. Utredningen föreslår därför att:  
 

- Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till revidering 
av dokumentet Principer vid fördelning av tider i ishallar i Haninge 
kommun inför säsongen 2018/2019. 

 
I utredningen har ett flertal punkter framkommit vilka arbetet med att revidera 
fördelningsprincipen bör ta i beaktning: 
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 Beslut taget av kultur- och fritidsnämnden 2017-02-08, § 17, att huvudsäsong för issport 
gäller 15 september – 31 mars. 
 

 Omnämnande av enskilda föreningar i dokumentet bör ses över. 
  

 Nyckeltalspoängfördelning som lämplig fördelningsprincip bör ses över och om nivå 
och/eller ålder ska prioriteras. 

 

 Istidsfördelning för konståkning bör ta större hänsyn till sportens särskilda behov. 
 

 Tillgängliga tider att fördela enligt principerna bör uppdateras enligt tillsvidare gällande 
öppettider. 

 

 Allmänhetens åkning beträffande säsongslängd och fördelning bör ses över.  
 
Ishallstaxa 
Det vore å ena sidan inte orimligt av Haninge kommun att begära en högre hyrkostnad för de 
perioder som är mer kostsamma, sådan reglering görs i vissa andra kommuner för att delvis 
kompensera för ökade kostnader. Å andra sidan är det osannolikt att föreningarna i Haninge 
kommun har möjlighet att betala en hyrkostnad som motsvarar den faktiska kostnaden för att 
driva ishallarna. I Vallentuna kommun, exempelvis, kostar det 45 000 kr/vecka (cirka 6 400 kr per 
dygn) att hyra en ishall utanför ordinarie säsong, men kommunen uppskattar att detta är endast 
hälften av den faktiska kostnaden. I Stockholms stad kostar det 5 000 kr/dygn att hyra en ishall 
under icke-säsong, och man uppskattar att det är mindre än hälften av den faktiska kostnaden. 
Undantaget bland de kommuner som utredningen kontaktat är Nacka kommun som tecknar ett 
särskilt avtal med den förening som vill hyra en ishall utanför ordinarie säsong. Avtalets 
utgångspunkt är då att hyrkostnaden ska motsvara den faktiska kostnaden. 
 
Även subventionerad ishallstaxa, som i Haninge kommuns fall, bör dock ses över med 
regelbundna mellanrum. Om ishallarna i Haninge kommun 2020 rustas upp och håller både en 
högre kvalitet och potentiellt ett längre öppethållande ser utredningen skäl till att då se över 
ishallstaxan. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 

 

 

Huvudprinciper från 2004-05-05 
Reviderade 2005-07-19 pga ändrat driftförhållande på 
Hanvedens IP 
Reviderade 2007-05-30 pga ändrat driftförhållande 
På Torvalla ishall 1 (tidigare Haninge Ishall AB) 
Reviderade 2008-04-18 pga ändrat öppethållande 
Reviderade 2009-11-25 

 
  

Principer vid fördelning av tider i ishallar i Haninge kommun 

 

1. Organisation 
Haninge Kommun beslutar om regler för nyttjande av samtliga isbanor. 
  
 

2. Allmänt 
2.1 Tillämpning 

Dessa principer för fördelning av istider i Haninges ishallar är framtagna för att säkerställa 
att allmänheten, Haninge KK,  Korpen m fl får den andel av tider som de är berättigade till 
men syftar även till att underlätta samarbetet mellan Föreningarna (Haninge Hockey, 
Vendelsö IK och Västerhaninge IF) och skapa en rättvis fördelning mellan dem. Frivilliga 
överenskommelser om tillfälliga avvikelser medges, men generellt gäller att Föreningarna 
tillsammans ska beakta och följa dessa principer. 
 
2.2 Förkortningar 

T1 = Torvalla 1 (gamla ishallen)  HH = Haninge Hockey 
T2 = Torvalla 2 (gamla uterinken) HKK = Haninge Konståkningsklubb 
Hanveden = Hanvedens ishall VIF = Västerhaninge IF 
 VIK = Vendelsö IK 
 

 
3. Styrande avtal 
I Haninge kommun finns 3 st ishallar som från och med säsongen 2007/2008 drivs i 
kommunens regi. 
 
Fördelning under för-, huvud-, och eftersäsong sker enligt nyckeltalsfördelning.  
 

 
4.  Säsonger 
För samtliga hallar gäller gemensam säsongsindelning enligt nedan. 
Grundprincip är att en ishall på Torvalla har öppet vecka 33/34 (veckan före skolstart) – 
vecka 13, övriga minst huvudsäsong vecka 44-09. 
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Försäsong:         – vecka 43    
Huvudsäsong:       vecka 44– vecka 09 = 18 veckor 
Eftersäsong:          vecka 10 – 
   
Föreningarna ska senast i slutet av maj presentera sina budgeterade istidsbehov inför hela 
kommande säsong för Kultur & Fritid. Baserat på denna budget och de av Kommunen då 
fastställda istidsavgifterna gör alla berörda föreningar tillsammans med Kultur & Fritid en 
plan för hela säsongen. Vid denna planering skall konståkningen prioriteras i Torvalla 
ishall 1. 
 
Skulle Föreningarna önska att starta tidigare alternativt sluta senare, än vad som är 
grundprincip i säsongsplanen, äger Haninge kommun rätt att pröva möjligheten samt ändra 
timpriset/veckopris baserat på de ändrade förutsättningarna. Ändrade förutsättningar måste 
då ha överenskommits senast 1 juni för försäsong och senast 1 december för eftersäsong. 
 

 
5. Tider att fördela enligt principerna 
Måndag-fredag kl 16.00-23.00 (viss avvikelse för T2 och Hanveden) 
Lördag kl 09.00 – 19.30 
Söndag kl 09.00 – 19.30  
Lördag/söndag efter kl 19.30 (samt vissa perioder vardagar efter kl 22.00) enbart om 
föreningen övertar driftansvar. Ingen matchverksamhet får förekomma i så fall, ej heller 
utomstående föreningars verksamhet. 
 
Tider för Allmänhetens åkning fastställs av Haninge kommun – i princip vecka 42-11 om 
anläggningen är öppen .  
 
 

6. Anläggningarnas användning 
I första hand upplåts konstisanläggningarna till föreningar/organisationer hemmahörande i 
Haninge kommun, vars primära verksamhet är förlagd till hockeyrink och som 
administreras av Ishockeyförbunden eller Konståkningsförbunden. Ishockeymatcher liksom 
externa arrangemang planeras och läggs in i samråd mellan Kultur & Fritid, Förbunden och 
Föreningarna innan säsongsstart. Uppvärmningstider följer Ishockeyförbundens 
rekommendationer. Vill någon förening utöka uppvärmningstiden tas den ur den tilldelade 
nyckeltalspoängen.  
Cuper skall bokas via Kultur & Fritid. Interna arrangemang/cuper (där ej andra föreningar 
är inbjudna) skall tas av respektive förenings kvot/tilldelade pass. 
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7.  Nyckeltalspoäng 
7.1  Allmänt 

1. Gällande tider för allmänheten är 10 timmar/vecka i T1, 8 timmar på T2 och 16 timmar 
på Hanveden.  

2. Konståkningen tilldelas 2 pass/vecka per påbörjad 10 personersgrupp baserat på 
föregående säsongs verksamhet. 

3. Skridskoskolor i föreningsregi tilldelas minst 1 pass/vecka och förening. Överstiger 
deltagarantalet 30 barn, kan föreningen tilldelas maximalt 2 pass/vecka. Vid behov av 
fler pass skall detta tas från respektive Föreningskvot. 

4. Korpverksamheten tilldelas minst 4 pass/vecka (sena tider) för matchverksamhet. 
5. Ett pass = 1 timme där de sista 10 minuterna kan vara skötseltid/spolning. 
6. Nyckeltalspoängen räknas på föregående säsongs lag som vid slutförda seriespel tilldelats 

nyckeltalspoäng. 
7. För att ingå i Nyckeltalspoängen skall ett lag omfatta minst 15 spelare. En spelare får inte 

räknas i mer än ett lag eller förening. För ungdomslag på halvplan gäller minimum 10 
spelare. Vid samarbete med föreningar utanför Haninge kommun skall,  Kultur & Fritid 
godkänna samarbetet. 

8. Varje förening med ungdomsverksamhet avsedd att bedrivas i ishall skall tilldelas minst 
en träningstid.  

9. De föreningar som ej har ungdomsverksamhet tilldelas sena pass och då i begränsad 
omfattning. 
  

7.2 Poängfördelning 

Nyckeltalspoäng gäller för fördelning av träningstider/vecka för skridskoverksamhet under 
huvudsäsongen samt under för- och eftersäsong. Fördelning sker till ishockeyföreningarna 
sedan övrig verksamhet fått sitt. Gällande system med poäng ligger till grund för 
istidsfördelningen. Poängen uttrycks i procentuella kvoter och anger respektive Föreningars 
istidsrätt i respektive ishall. 
  
Seniorer Herrar   Juniorer Herrar 
Högsta divisionen  8 poäng  Högsta serien  5 
poäng 
Näst högsta  7  Näst högsta  4 
Näst-näst högsta 6  Näst-näst högsta 3 
4:e högsta  5  Övriga  2 
5:e högsta  3 
6:e högsta  2 
Övriga  1 
 
Senior Damer    Juniorer Damer 
Högsta serien  5 poäng  Högsta serien  4 
poäng 
Näst-högsta serien  4  Näst-högsta serien 3 
 
Ungdom  
Ungdom 13 –16 år och Flickor A 2 poäng  
(2x20 minuter, 3x15 minuter) 
Övriga på helplan   1 
Lag på halvplan   0,5 
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7.3 Revidering av tilldelade nyckeltalspoäng 

Då lag utgår ur seriespelet, förlorar föreningen omedelbart sin poäng/tilldelning av pass för 
det laget! Justering av nyckeltalspoängen görs vid behov – en revidering genomförs 15/11. 
Är Föreningarna överens om annan justering av nyckeltalspoäng, är det tillåtet. 
 
 

8. Fördelning 
Av Kultur & Fritid utsedd huvudansvarig isläggare (ska vara klart vid mötet med 
föreningarna i slutet av maj/början av juni) utarbetar ett förslag på istidsfördelning mellan 
HH, VIF och VIK. Fördelningen ska diskuteras och godkännas av respektive förenings 
isläggare innan den fastställs av Kultur & Fritid. 
Respektive Förening fördelar erhållna istider till sina lag. 
Respektive Förening inrapporterar hur de internt har fördelat erhållna istider till Kultur & 
Fritid, senast 1 vecka före första ispass under huvudsäsong. För för- och eftersäsong gäller 
senast 14 dagar före första ispass.  
 
8.1 Direktiv för istidsfördelning 

Föreningarna, ska i sitt gemensamma arbete med fördelning av istider, beakta följande: 
Kultur & Fritid meddelar Föreningarnas isläggarrepresentanter vilka tider som tilldelas 
Allmänheten, HKK, Korpen m fl under hela säsongen samt vilka arrangemang som ej ska 
tas ur föreningskvoten.  
När seriespel, allmänhet, hockeyskolor, Friluftsfrämjandet, Korpen eller HKK:s tävlingar 
startar, avgår dessa timmar innan fördelningen kan fastställas. Ovanstående innebär att 
istider för träning och cuper då reduceras. 
Vid istidsfördelning bör likabehandling mellan ungdomslagen eftersträvas mellan 
Föreningarna, beträffande antalet istillfällen och tiderna för dessa.  
 
8.2 Vid oenighet  

Vid oenighet gäller följande ordning: 
1. Isläggarna från respektive Förening försöker tillsammans att finna en lösning. 
2. Föreningarna begär tillsammans assistans för tolkning via representant för Kultur & 

Fritid. 
3. Kultur & Fritid fördelar istiderna till Föreningarna enligt gällande procentfördelning. 
 
  

9. Bokning – Fakturering 
 
All bokning av ishallarna sker till Kultur & Fritid. Vidareupplåtelse av tider tillåts ej utan 
godkännande av Kultur & Fritid. 
 
9.1 Bokning av huvudsäsong  

Haninge kommun bokar och fakturerar. 
 
 
 
9.2  Bokning av för- och eftersäsong 

Haninge kommun bokar och fakturerar. 
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9.3 Avbokning  

Avbokning av istid skall göras direkt till Kultur & Fritid av föreningens isläggare. Övriga 
föreningars isläggare skall erhålla kopia på avbokningen. 
Huvudsäsong: Tider som avbokats senare än 5 arbetsdagar före avsedd tid kommer att 
debiteras.  
För- och eftersäsong: Tider som avbokats senare än 14 dagar före avsedd tid kommer att 
debiteras. 
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SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 
The Swedish Ice Hockey Association 

Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF 

 
Besiktning av Torvalla Ishall B #295 

 

På uppdrag av Haninge kommun har Torvalla B (#295) besiktats.  
 
Vid besiktningen den 24 februari 2017 gjordes följande noteringar 
 

1. Deltagare: 
 
Mikael Sawinski, arbetsledare Torvalla IP, 070 606 3018, mikael.sawinski@haninge.se 
Mandy Noble, ismakare Torvalla IP 
Jörgen Hjert Sv Ishockeyförbundet, jorgen.hjert@swehockey.se, 070 555 7854 
 

2. Allmänt 
 
Vid besiktning av ishall kontrolleras ett antal punkter enligt ett besiktningsprotokoll. I detta fall 
begränsades besiktningen till själva rinken (sarg, skyddsglas, spelar- & funktionärsbås) 
 
Vid genomgången konstaterades det att sargen/rinken svårt skadad – sargstommen - orsakat 
av återkommande påkörningar av ismaskinen. Till detta tillkommer säkerhetsbrister på 
maskinporten, skyddsnätet (Gunnebo typ), trasiga banmarkeringar på sarg, lösa sargskivor, 
båsdörrar, publikskydd. Se vidare bilagt bildmaterial. 

 

3. Utlåtande 
 
Avvikelserna/bristerna är av den art att rinksystemet inte uppfyller de säkerhetsmässiga 
kraven som ställs. 
 
Torvalla Ishall B kan inte certifieras/godkännas med konsekvensen att ishallen inte kan 
godkännas för matchspel i förbunds- eller distriktsserier innan påtalade brister 
åtgärdats och godkänts.  
 
Slutliga bedömningen är att sargen – primärt sargram och maskinport - är uttjänt. Dessa 
komponenter bedöms vara i sådant dåligt skick att eventuell renovering av desamma kan/bör 
ifrågasättas. 
 
 

Synpunkter på bedömning/ klassning går att pröva hos SIF Tävlingsnämnd 
 
 
 
Stockholm den 9 mars 2017 
 

 

Jörgen Hjert 
Svenska Ishockeyförbundet 
Besiktningsgruppen 
070-555 7854 
jorgen.hjert@swehockey.se 
 
 

Informationskopia: 
o Samtliga deltagare 
o Jan Molin, Haninge kommun. jan.molin@haninge.se 
o Sthlm Ish förbund 

o Björn Wettergren, Simon Parkman, Marcus Bojling 

o Haninge Anchors kansli, kansli@haningeanchors.se 
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Ishall …: # 295 Torvalla B 
  

Datum ..: 23 oktober 2014 

Noteringar.:  
 

Medelvärde OK 

Jämnhet under norm - 0,46 vs >0,65 

Flera lysrör trasiga 

Skyddsplast över armaturer 

Närvarostyrt 

Hög installerad effekt för 

anläggningstyp 

Mätpunkter 
 

1. 305  2. 475  3. 339 

 

 4. 347  5. 403  

 

 

6. 539  7. 504  8. 509 
 

9. 551  10. 579  11. 470 

 

12. 558  13. 570  14. 390 

 

 

 15. 495  16. 475  

 

17. 266  18. 436  19. 328 

Summa.:  8539 

 

Medelvärde (EH-med).: 449 lux 

 

Min Värde  (EH-min) .:   266 lux 
 

Max värde   (EH-max).:   579 lux 
 

Kvot (EH-min/ EH-max) .: 0,46  (>0,65) 

Belysning 
 

Lamptyp…………...: T8 HF 
 

( T8 <26mm>, T5 <16mm>, Halogen, LED….) 
 

Antal Linor………...: 6 
 

Antal armaturer…....: 126 
 

Lampor/armatur…...: 3 
 

Totalt antal lampor...: 378 
 

Effekt/lampa …...….: 58 W 
 

Installerad effekt.…..: 21,9 kW 
 

Höjd till armaturer ...: 5 m 

Belysningsmätning (EH) 

45

Bilaga 3Sidan 149 av 171



#295 Torvalla B - Bildmaterial 24 februari 2017 1(4)

Maskinporten:
• sparklisten skall liva på översidan med angränsande sargs sparklist som med respektive 

portblads sparklist. 
• inga springor mellan portbladen
• tät anliggning mot isen

46
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Sargskivan
Förekommer över hela sargen

• Skivsprång mellan sargskivor
• Trasiga och skarpa kanter banmarkeringar 

på sarg
• Sargskivan lossnat från ram
• Sargram & skiva skadad pga påkörning av 

ismaskinen (se även bilder sargstomme)

#295 Torvalla B - Bildmaterial 24 februari 2017 2(4)

47
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Spelarbåsdörrar
• glipor mot angränsande sarg
• skivsprång dörr

#295 Torvalla B - Bildmaterial 24 februari 2017 3(4)

Publikskydd
Saknas på varje sida av funktionärsbås, där 

bl.a. åskådare mfl kan befinna/röra sig
48
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#295 Torvalla B - Bildmaterial 24 februari 2017 4(4)

Sargstomme
Skadat ramverk

Förekommer på flertalet ställen 

49
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Förvaltningsledning 2017-09-26 KOFN 2017/153
Handläggare
Maria Lindeberg, förvaltningschef

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Ledamotsinitiativ från Pia Lublin (L): Översyn - 
effektivisering av organisationen

Sammanfattning
I rubricerat ledamotsinitiativ föreslås att kultur- och 
fritidsförvaltningen genomför en översyn av hur organisationen skulle 
kunna effektiviseras utifrån de preliminära budgetramar för 2018 där 
kultur- och fritidsnämnden tilldelas 203 mkr.

Liberalerna ställer sig frågande till om viktiga verksamheter under 
nämndens verksamhetsområde kommer att klara av att upprätthålla 
den kvalitet som är önskvärd med tanke på storleken på nämndens 
ram.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-09-20, § 110, att ärendet 
tas in för beredning.

Förvaltningens synpunkter
I juni beslutade kommunfullmäktige om Mål och Budget 2018-2019. 
Kultur- och fritidsnämnden tilldelades 203 mkr för 2018 vilket är 
12 626 tkr mer än 2017. Det för med sig att kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter kan se fram emot ett år med möjlighet 
att utveckla verksamheterna i enlighet med intentionerna i Mål och 
Budget 2018-2019.

Det ovan nämnda gör att förvaltningen istället för att effektivisera 
och dra ner på verksamhet istället kan införa t ex ökade öppettider 
och utveckla verksamheterna. Självklart ska förvaltningen, precis som 
alltid, driva verksamheten effektivt och med god kvalitet oavsett 
budgetens storlek.

Mot ovanstående bakgrund anser kultur- och fritidsförvaltningen att 
det i ledamotsinitiativet föreslagna uppdraget inte ska ges.

Underlag för beslut
- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-09-20, § 110

- Ledamotsinitiativ från Pia Lublin (L) 2017-09-20
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Förvaltningsledning 2017-09-26 KOFN 2017/153
Handläggare
Maria Lindeberg, förvaltningschef

Förslag till beslut
1. Det i ledamotsinitiativet föreslagna översynsuppdraget ska 

inte ges.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: Pia Lublin (L) 
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag 1 (1)

Sammanträdesdatum
2017-09-20

Utdragsbestyrkande

Dnr KOFN 2017/153

§ 110 Ledamotsinitiativ från Pia Lublin (L): Översyn 
- effektivisering av organisationen

Sammanfattning
Pia Lublin (L) lämnar förslag (bilaga) innebärande att förvaltningen 
ges i uppdrag att skyndsamt genomföra en översyn av hur 
organisationen kan effektiviseras.

Överläggningar i nämnden
Pia Lublin (L) yrkar bifall till eget förslag som lyder:

1. att förvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt genomföra en 
översyn av hur organisationen kan effektiviseras för att inför 
framtiden upprätthålla kvaliteten i nämndens 
verksamhetsområden

2. att förvaltningen återkommer till novembernämnden med 
förslag på effektiviseringar av organisationen

Christer Erlandsson (S) yrkar att ärendet tas in för beredning.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och att 
nämnden beslutar i enlighet med Christer Erlandssons (S) förslag.

Nämndens beslut
1. Ärendet tas in för beredning.

Reservationer
Pia Lublin (L) reserverar sig mot beslutet.

__________
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Förvaltningsledning 2017-10-18 KOFN 2017/160
Handläggare
Maria Lindeberg, förvaltningschef

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Val av styrgrupp för det idrottspolitiska programmet

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i Mål och budget 2018-2019 av 
kommunfullmäktige fått i uppdrag att aktualitetspröva det 
idrottspolitiska programmet. Därtill löper programmet ut 2018 och 
behöver också av den orsaken omarbetas. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-10-11 att 
föreslå att arbetet ska ledas av en politiskt tillsatt styrgrupp som ska 
bemannas med två representanter från den styrande majoriteten och 
en representant från oppositionen.

Förvaltningens synpunkter
Arbetet föreslås bedrivas enligt följande. Den politiskt tillsatta 
styrgruppen träffas i november 2017 för att i workshopform peka ut 
väsentliga områden och formulera ställningstaganden som 
förvaltningen därefter ska fokusera på i det kommande arbetet. Därtill 
utarbetas vid tillfället en tidsplan innehållande tidpunkter då 
styrgruppen sammanträder för att framföra synpunkter och riktning 
på det vid tidpunkten framarbetade materialet.

Nytt idrottspolitiskt program bör vara beslutat i kommunfullmäktige i 
god tid innan årsskiftet 2018/2019.

Underlag för beslut
- Idrottspolitiskt program för Haninge kommun 2014-2018 

(finns att läsa på haninge.se)

Förslag till beslut
Enligt arbetsutskottet.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Förvaltningsledning 2017-10-18 KOFN 2017/160
Handläggare
Maria Lindeberg, förvaltningschef

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: Sara Nilsson, idrottsstrateg 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-10-16 KOFN 2017/19
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har delegerat till arbetsutskott, 
ordförande och chefer på förvaltningen att fatta beslut på nämndens 
vägnar. I nämndens delegationsordning som antogs 2014-09-24 
framgår vilka beslut som delegerats och till vilka delegater. 
Delegationsbesluten återrapporteras till nämnden för kännedom, 
enligt den form som fastställdes av nämnden 2015-06-17.

Delegationsbeslut fattade vid arbetsutskottets senaste sammanträde 
samt av tjänstemän under september månad redovisas i bilagor.

Underlag för beslut
- Beslut arbetsutskottet 2017-10-11, § 130

- Delegationsbeslut sep förvaltningschef

- Delegationsbeslut sep områdeschef norr

- Delegationsbeslut sep områdeschef syd

- Delegationsbeslut sep verksamhetschef barn och unga syd

- Delegationsbeslut sep verksamhetschef information och 
kunskap syd

- Delegationsbeslut sep verksamhetschef information och 
kunskap central

Förslag till beslut
1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-10-16 KOFN 2017/19
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-10-16 KOFN 2017/18
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare

POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2
TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se

Meddelanden till nämnd

Sammanfattning
Nämnden delges för kännedom följande ärenden:

Beslut i stadsbyggnadsnämnden 2017-09-20 

§ 120 Detaljplan för Söderby 2:68, dansbanan Brandbergen, för 
antagande

Beslut i äldrenämnden 2017-09-21

§ 102 Förlängning av Mötesplats Jordbro

Beslut i kommunstyrelsen 2017-09-25

§ 226 Tidplan bokslut 2017, budgetuppföljning 2018 samt mål och 
budget 2019

Minnesanteckningar

Kommunala pensionärsrådet 2017-09-13 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet, 
gemensamt möte 2017-09-13

Inbjudningar

Haninge Föreningsråds Föreningsfrukost 2017-09-28

Föreläsning ”Det är vi som ska göra kulturen tillgänglig. Gör vi det?” 
med Kjell Stjernholm 2017-10-10

Presentation av Ung Livsstil i Haninge med Ulf Blomdahl och Linda 
Lengheden 2017-10-25

Mingelfika för politiker med Attention Haninge 2017-11-16

Underlag för beslut
Ovan listade meddelanden har löpande sänts till nämnden via e-post.
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-10-16 KOFN 2017/18
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare

Förslag till beslut
1. Redovisningen av meddelanden godkänns.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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