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 ANSLAG/BEVIS  
   
 Justeringen av kultur- och fritidsnämndens protokoll tillkännages 

genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår 
nedan. 

 

   
Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden  
   
Sammanträdesdatum 2017-12-14  
   
Datum då anslaget 
sätts upp 

2017-12-15 avseende §§ 146-148 (omedelbar justering) 
2017-12-20 avseende §§ 128-145, §§ 149-152 

 

   
Datum då anslaget 
tas ned 

2018-01-07 avseende §§ 146-148 (omedelbar justering) 
2018-01-12 avseende §§ 128-145, §§ 149-152 
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protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

    

 Maria Engfors, sekreterare    
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 128 Val av justerare 

Förslag till beslut 

1. ... utses att justera protokollet. 

Nämndens beslut 

1. Pia Lublin (L) utses att justera protokollet. 

__________ 
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§ 129 Godkännande av dagordning 

Förslag till beslut 

1. Dagordningen godkänns. 

Överläggningar i nämnden 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) väcker ett ledamotsinitiativ om hur 
kulturmiljöprogrammets styrgrupp utsetts. Nämnden medger att 
ärendet läggs till sist på dagordningen. 

Nämndens beslut 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

- ärende 152: Ledamotsinitiativ från Marietta de Pourbaix-Lundin 
(M) om hur kulturmiljöprogrammets styrgrupp utsetts 

__________ 
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Dnr KOFN 2017/33 

§ 130 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: Vid renovering eller nybyggnation av 
idrottsplatser även göra utegym i närheten (dnr KOFN 2017/167) 

- Medborgarförslag: Stäng fritidsgården på Lyckebyskolan (dnr 
KOFN 2017/173) 

- Medborgarförslag: Ett utegym i Vendelsö (dnr KOFN 2017/174) 

- Medborgarförslag: Ett utegym vid BMX-banan vid Vikingaskolan 
(dnr KOFN 2017/175) 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslagen tas till beredning.  

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Medborgarförslagen tas till beredning. 

Överläggningar i nämnden 

Förslagsställare till medborgarförslag med diarienummer KOFN 
2017/173 presenterar sitt förslag. 

Nämndens beslut 

1. Medborgarförslagen tas till beredning. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Lotta Gusterman 

För kännedom:  
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§ 131 Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Information lämnas till nämnden om: 

- informationssäkerhet och den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 

- idrottsgalan 2018 - fråga från Pia Lublin (L) 

- förberedelserna inför nya bidragsregler 1/1 2018 - fråga från 
Raymond Svensson (C) 

- planering av sommarlovsaktiviteter 2018 - fråga från ordförande 

- utsiktstornet på Tornberget är på plats och monterat 

- biblioteket i Jordbro ökar sina öppettider med 2 timmar per vecka. 

Förslag till beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

Nämndens beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

__________ 
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Dnr KOFN 2017/69 

§ 132 Medborgarförslag: Vindskydd/grillplats 
Tungelsta 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag, daterat 2017-01-09, föreslås Haninge kommun 
uppföra en grillplats med eventuellt vindskydd i någon av skogarna 
omkring Tungelsta. Placeringen är inte närmare specificerad annat än 
att det ska vara inom gångavstånd från centrumet och inte i närheten 
av en lekpark. 

Förvaltningens synpunkter 

Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller ett antal olika 
grillplatser runt om i Haninge kommun vilka kan liknas vid vad som 
beskrivs i medborgarförslaget. En viktig fråga vid uppförandet av 
grillplatser är huruvida det finns kapacitet att förvalta dem, däribland 
skötsel och se till att de inte missköts eller skräpas ned. Med fördel 
placeras därför sådana grillplatser i anslutning till annan 
friluftsverksamhet där befintlig personal kan sköta tillsyn av 
grillplatsen, som exempelvis i friluftsområdet Rudan. 
 
Utifrån hur grillplatsen beskrivs i medborgarförslaget är det troligt att 
förslagsställaren den mark i Tungelsta som 
kommunstyrelseförvaltningen (avdelningen mark och exploatering) 
förvaltar över. Enligt den information som kultur- och 
fritidsförvaltningen har fått från avdelningen mark och exploatering 
finns inga planer eller medel för att uppföra en grillplats med 
vindskydd i Tungelsta. Kultur- och fritidsförvaltningen ser i sin tur 
praktiska problem med hur tillsyn och skötsel ska hanteras eftersom 
det inom förvaltningen inte finns någon närliggande verksamhet. 
Sammantaget saknas i dagsläget rätta förutsättningar för uppförande 
och tillsyn av en grillplats med vindskydd i Tungelsta. 

Underlag för beslut 

- Medborgarförslag, daterat 2017-01-09 – Vindskydd/grillplats i 
Tungelsta 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Christer Erlandsson (S) yrkar med instämmande av Pia Lublin 
(L) bifall till förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Medborgarförslaget avslås. 

Nämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås. 

__________ 

Expedieras: Akt, kommunstyrelsen 

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren 
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Dnr KOFN 2017/117 

§ 133 Medborgarförslag: Gör om grusplanen i 
Svartbäcken till en konstgräsplan 

Sammanfattning 

I ett medborgaförslag, daterat 2017-05-05, föreslås anläggning av en 
konstgräsplan på grusfotbollsplanen i Svartbäcken då förslagsställaren 
ser ett stort behov av att skapa platser för barn och unga att aktivera 
sig på i Svartbäcken. 

Förvaltningens synpunkter 

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att anlägga en 9-manna 
konstgräsplan på nuvarande 11-manna grusplan i Svartbäcken. 
Konstgräset är planerat att anläggas under våren/sommaren 2018. 
Förvaltningen ser som förslagsställaren behovet av aktiviteter för barn 
och unga i området och planering av en eventuell aktivitetsyta bredvid 
konstgräsplanen pågår. 

Underlag för beslut 

- Medborgarförslag daterat 2017-05-05 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Christer Erlandsson (S) yrkar med instämmande av Pia Lublin 
(L) bifall till förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Nämndens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

  

__________ 

Expedieras: Akt, KSF 
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För verkställighet: 

För kännedom: Förslagställaren 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 

 Kultur- och fritidsnämnden Protokoll  15 (58) 

  Sammanträdesdatum   

  2017-12-14   

     

     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KOFN 2017/119 

§ 134 Medborgarförslag: Gör en äventyrsbana i 
något skogsparti 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag, daterat 2017-05-16, föreslås bygge av en 
äventyrsbana i något skogsparti. Förslagsställaren anser att 
ungdomarna i kommunen behöver något kul att göra på fritiden och 
föreslår då en äventyrsbana. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen håller med förslagställaren att det är mycket viktigt att 
vi värnar om våra unga och förvaltningen arbetar aktivt med denna 
fråga. 

Årligen läggs medel på att utveckla spontanidrotten i kommunen och 
under höst 2017 anläggs bland annat en hinderbana i 
Vendelsömalmsgropen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett pågående arbete med att utveckla 
Åbyparken där man tittar på aktiviteter i ett bostadsnära skogsparti. 

Dalarö SK anlade, med hjälp av kommunen, en hinderbana i ett 
skogsparti på Dalarö under våren 2017. 

Förvaltningen tar med sig förslaget i det fortsatta arbetet med 
spontana ytor för fysisk aktivitet och i arbetet med att utveckla 
friluftslivet som är ett uppdrag under 2018. 

Underlag för beslut 

- Medborgarförslag daterat 2017-05-16 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Christer Erlandsson (S) yrkar med instämmande av Pia Lublin 
(L) bifall till förvaltningens förslag. 
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Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Nämndens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

  

__________ 

Expedieras: Akt, KSF 

För verkställighet: 

För kännedom: Förlagställaren, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Dnr KOFN 2017/120 

§ 135 Medborgarförslag: Bygg upp avancerade 
klätterväggar 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag, daterat 2017-05-16, föreslås byggnation av 
avancerade klätterväggar i kommunen. Förslagsställaren anser att det 
inte finns något speciellt för ungdomarna i kommunen att göra på sin 
fritid och önskar avancerade klätterväggar som inte är anknutna till en 
skola. Förslagställaren anser att det bör finnas någon lokal att använda 
och att detta även ger möjlighet till arbeten. 

Förvaltningens synpunkter 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att på olika sätt 
skapa möjlighet för ungdomar i kommunen att aktivera sig. 

Gällande klätterväggar så har förvaltningen, med hjälp av medel från 
Stockholms idrottsförbund, byggt en klättervägg i Brandbergshallen 
som är tillgänglig för alla och inte bara anknyten till skolan. 

I dagsläget finner inte förvaltningen varken lokaler eller möjlig 
finansiering för denna typ av satsning som förslagställaren föreslår, 
men förvaltningen tar med sig synpunkten i fortsatt arbete med att 
utveckla idrotten i Haninge. 

Underlag för beslut 

- Medborgarförslag daterat 2017-05-16 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Christer Erlandsson (S) yrkar med instämmande av Pia Lublin 
(L) bifall till förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Medborgarförslaget avslås. 
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Nämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås. 

  

__________ 

Expedieras: Akt, KSF 

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagställaren 
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Dnr KOFN 2017/158 

§ 136 Medborgarförslag: Skapa en amfiteater vid 
Rudan sjö och friluftsgård 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ett medborgarförslag om att 
uppföra en amfiteater för scenkonstframträdande av olika slag vid 
Rudasjön i Handen eller annan vacker och central plats i kommunen. 
Förslagsställaren gör en jämförelse med den amfiteater som finns i 
Vitabergsparken i Stockholm. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen tackar för förslaget och anser att själva idén är utmärkt. 
Två år i rad har Haninge kommun köpt in föreställningar från 
Parkteatern som har varit mycket välbesökta, ca 1 200 besökare vid 
varje tillfälle. 

Det är dock inte ovanligt att använda sig av temporära scener och 
tillfälligt uppställda bänkar, men visst blir det problematiskt när inte 
alla får plats. Uppförande av en amfiteater eller liknande samt vilken 
plats som är bäst lämpad bör dock undersökas. Det finns en 
amfiteater i Eskilsparken som inte används ofta, bland annat saknas 
toaletter där och den fysiska tillgängligheten är låg.  

I kommunen finns ett kulturpolitiskt program, Kulturpolitiskt 
program för Haninge kommun 2015-2025, som beskriver 
framtidsbilden av kulturen i Haninge som tillgänglig, nära och 
inkluderande. I programmet finns bland annat mål om att fler 
möjligheter för människor att mötas arrangerat ska skapas, samt att 
platser för konstnärliga och kulturella uttryck ska ges utrymme. För 
närvarande pågår också en stadsomvandling av Handen vilken 
beskrivs i Haninge stads stadsutvecklingsplan, och som är en 
fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen, där 
kommunens viljeinriktning och ambitioner med hur stadskärnan ska 
utvecklas och byggas beskrivs. Platser för kulturella aktiviteter ingår i 
stadsutvecklingsplanen och idéer av det här slaget bör lämpligen 
undersökas och om möjligt vävas in i ett framtida arbete. 
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Underlag för beslut 

- Medborgarförslag inkommet 2017-08-25 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Christer Erlandsson (S) yrkar med instämmande av Pia Lublin 
(L) bifall till förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

Nämndens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren 
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Dnr KOFN 2017/52 

§ 137 Budgetuppföljning november 

Sammanfattning 

Efter november månads slut är det ackumulerade resultatet för 
nämnden 169,1 mnkr, vilket är 5,5 mnkr bättre än periodiserad 
budget. Sedan förra månadsuppföljningen per september har 
surfplattor till nämnden köpts in, terminsvist lokalt aktivitetsstöd 
betalats ut och faktura för granulat till konstgräsplaner kommit.  

Helårsprognosen för nämnden är sedan oktober förbättrad till ett 
överskott på 0,2 mnkr. 

Underlag för beslut 

- Rapport 2017-12-11 – Månadsuppföljning för perioden januari – 
november 2017. 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Nämndens beslut 

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KOFN 2017/170 

§ 138 Fördelning av investeringsbudget för 
konstnärlig gestaltning 2018 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 finns i 
investeringsbudgeten 7 774 tkr avsatt för konstnärlig gestaltning. 
Anslaget motsvarar ca en procent av den kommunala 
nybyggnationen. Anslaget får tas i anspråk efter beslut i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Förslag som utarbetats av kultur- och fritidsförvaltningen innebär att 
investeringsmedlen i huvudsak används till: konstnärlig gestaltning av 
Poseidons torg, torgplatser, aktivitetshus och skola i Vega, lekskulptur 
i Jordbro eller Brandbergen, samt belysningsprojekt på utvalda platser 
i kommunen. 

Förvaltningens synpunkter 

Redogörs för i bilagt tjänsteutlåtande. 

Underlag för beslut 

- Tjänsteutlåtande 2017-11-08 – Fördelning av investeringsbudget för 
konstnärlig gestaltning 2018 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden investerar medel för konstnärlig 
gestaltning under 2018 om 7 774 tkr enligt följande: 

Poseidons torg (2018 – 2020)   3 mnkr 
Vega (2018-2020):     
 Torg vid aktivitetshus   500 tkr 
 Aktivitetshus samt nya Vega-skolan  1,5 mnkr 
Lekskulptur i Jordbro eller Brandbergen 874 tkr 
Belysningsprojekt - otrygga platser   1,1 mnkr 
Tunnelprojekt - konstprojekt med unga 300 tkr 
Örnens väg – skissuppdrag nytt torg  100 tkr 
Digital guide/karta    100 tkr 
Lös konst    300 tkr 
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Överläggningar i arbetsutskottet 

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till ett ändringsförslag som innebär 
att ”och/” läggs till i punkten om lekskulptur, enligt 
följande: ”Lekskulptur i Jordbro och/eller Brandbergen”. 

Ordförande konstaterar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
ändringsförslaget.        

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Kultur- och fritidsnämnden investerar medel för konstnärlig 
gestaltning under 2018 om 7 774 tkr enligt följande: 

Poseidons torg (2018 – 2020)                   3 mnkr 
 Vega (2018-2020):                           
      Torg vid aktivitetshus                                     500 tkr 
      Aktivitetshus samt nya Vega-skolan              1,5 mnkr 
 Lekskulptur i Jordbro och/eller Brandbergen      874 tkr 
 Belysningsprojekt - otrygga platser                       1,1 mnkr 
 Tunnelprojekt - konstprojekt med unga                300 tkr 
 Örnens väg – skissuppdrag nytt torg                   100 tkr 
 Digital guide/karta                                               100 tkr 
 Lös konst                                                             300 tkr 

Nämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden investerar medel för konstnärlig 
gestaltning under 2018 om 7 774 tkr enligt följande: 

Poseidons torg (2018 – 2020)                               3 mnkr  
Vega (2018-2020):                                
     Torg vid aktivitetshus                                      500 tkr       
     Aktivitetshus samt nya Vega-skolan                 1,5 mnkr  
Lekskulptur i Jordbro och/eller Brandbergen           874 tkr  
Belysningsprojekt - otrygga platser                       1,1 mnkr  
Tunnelprojekt - konstprojekt med unga                 300 tkr  
Örnens väg – skissuppdrag nytt torg                     100 tkr  
Digital guide/karta                                               100 tkr  
Lös konst                                                             300 tkr 

__________ 

  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 

 Kultur- och fritidsnämnden Protokoll  24 (58) 

  Sammanträdesdatum   

  2017-12-14   

     

     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Ulrika Sten 

För kännedom: Linn Eriksson 
  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 

 Kultur- och fritidsnämnden Protokoll  25 (58) 

  Sammanträdesdatum   

  2017-12-14   

     

     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr KOFN 2017/149 

§ 139 Strategi och budget 2018-2019 - 
komplettering av indikatorer och 
informationsmått 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-10-
25 om att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i 
december 2017 med förslag till kompletterande indikatorer och 
informationsmått kopplat till nämndens strategi och budget för år 
2018-2019. 

Förvaltningen har med anledning av detta gått igenom nämndens 
antagna strategi och budgetdokument och utarbetat ett förslag till 
kompletterade indikatorer och informationsmått. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen föreslår att fyra nya indikatorer kopplas till mål 5. 
Meningsfull fritid i nämndens strategi och budget för 2018-2019. 
Dessa utgörs av: 

- Deltagartillfällen i idrotts- och kulturföreningar 

- Upplevt bemötande i kultur- och fritidsverksamheter 

- Upplevt bemötande fritidsgård 

- Antalet besökare offentliga kulturarrangemang 

  

Utöver dessa föreslås tre nya informationsmått kopplas till mål 5. 
Meningsfull fritid i nämndens strategi och budget för 2018-2019. 
Dessa utgörs av:  

- Andel elever per årskurs som nås av skolföreställningar 

- Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar 

- Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur 
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Förvaltningen föreslår att en ny indikator kopplas till mål 10. Ordning 
och reda på ekonomin i nämndens strategi och budget för 2018-2019. 
Den utgörs av: 

- Nyttjandegrad av idrottshallar, fotbollsplaner, ishallar 

Underlag för beslut 

- Kompletterande indikatorer och informationsmått till Kultur- och 
fritidsnämndens strategi och budget 2018-2019 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningens förslag godkänns. 

2. Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2018-2019 
kompletteras med föreslagna indikatorer och informationsmått. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Överläggningar i nämnden 

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Michael Fridebäck (M), Kristoffer Eriksson (M), Pia Lublin (L) och 
Catharina Alderskans (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Nämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag godkänns. 

2. Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2018-2019 
kompletteras med föreslagna indikatorer och informationsmått. 

Michael Fridebäck (M), Kristoffer Eriksson (M), Pia Lublin (L) och 
Catharina Alderskans (SD) deltar ej i beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Martin Englund 

För kännedom: 
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Dnr KOFN 2017/169 

§ 140 Internkontrollplan 2018 

Sammanfattning 

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Den interna kontrollplanen skall ses som ett 
hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. 

Genom riskanalyser har kontrollmoment och rutiner som ska 
kontrolleras tagits fram. Kontrollmoment som berör samtliga 
nämnder ska ligga i samtliga nämnders internkontrollplaner. 
Därutöver ska nämndernas egna verksamheter kontrolleras. 

Förvaltningen redovisar uppföljningen av internkontrollplanen för år 
2017 i årsredovisningen för år 2017. 

Förvaltningens synpunkter 

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2018 föreslås 
innehålla 10 kontrollpunkter. Fem av dessa är gemensamma för hela 
kommunen och följs upp av kommunens internkontrollgrupp. Övriga 
fem kontrollpunkter är specifika för kultur- och fritidsnämnden. 

Förslaget till de kontrollpunkter som är specifika för kultur- och 
fritidsnämnden har utarbetats genom förvaltningens riskanalys. Vid 
riskanalysen har SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) 
fyrfältsmall för riskanalys använts. 

Underlag för beslut 

- Förslag Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2018 

- Riskanalys kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2018 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2018 godkänns. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Pia Lublin (L) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 
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Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2018 godkänns. 

Pia Lublin (L) deltar ej i beslutet. 

Nämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2018 godkänns. 

  

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KOFN 2016/193 

§ 141 Principer för fördelning av träningstider 
(utomhus) - utvärdering och fastställande av 
principer för 2018 

Sammanfattning 

2017-02-08 antog nämnden förvaltningens förslag till principer för 
fördelning av träningstider (utomhus). Beslutet har främst berört 
fotbollsföreningarna samt en friidrottsförening. Förslag till beslut 
grundade sig på en omvärldspaning som förvaltningen genomfört där 
man tittat på tio olika kommuners fördelningsprinciper, detta dels för 
att identifiera framgångsfaktorer som harmoniserar med 
Riksidrottsförbundets rekommendationer samt också att det 
harmoniserar med Haninge kommuns idrottspolitiska program. 
Förvaltningen hade även inhämtat information från 
Stockholmsidrotten och kommunens idrottsföreningar. 

Nuvarande fördelningsprinciper beslutades gälla innevarande säsong 
för att sedan utvärderas och rapporteras till kultur- och 
fritidsnämnden. 

Förvaltningens synpunkter 

Föreningarna har vid en föreningsdialog uttryckt att man i stort varit 
nöjda med gällande fördelningsprinciper. 

Förvaltningen ser positivt på nuvarande fördelningsprinciper samt att 
man upplever en ökad förståelse för fördelningar av plantider hos 
föreningarna. Då nya anläggningar tillkommer och föreningars 
verksamhet utvecklas över åren föreslår förvaltningen att nämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att årligen se över, utvärdera och föreslå 
eventuella justeringar/tillägg till principerna. 

Underlag för beslut 

- Tjänsteutlåtande 2017-10-25 - Utvärdering av principer för 
fördelning av utomhusanläggningar 

- Principer för fördelning av utomhusanläggningar – antagna av 
kultur- och fritidsnämnden 2017-02-08, § 10 
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Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens utvärdering 
av principer för fördelning av utomhustider.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördelningsprinciperna för 
fördelning av utomhustider gäller tills vidare med föreslagna 
justeringar. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens utvärdering 
av principer för fördelning av utomhustider.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördelningsprinciperna för 
fördelning av utomhustider gäller tills vidare med föreslagna 
justeringar. 

Överläggningar i nämnden 

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Nämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens utvärdering 
av principer för fördelning av utomhustider.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördelningsprinciperna för 
fördelning av utomhustider gäller tills vidare med föreslagna 
justeringar. 

  

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Klas Sandberg, Idrottsstrateg 
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Dnr KOFN 2017/127 

§ 142 Utredning av föreningsdriven fritidsgård 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges Mål och budget 2017 – 2018 gavs kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla en 
föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen. Alexandra Anstrell (M) 
inkom 2016-09-09 med en motion om att införa 
upphandling/föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar (dnr: KS 
2016/413). Kultur- och fritidsnämnden gavs med anledning av denna 
motion i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda förutsättningarna 
för att utveckla föreningsdrivna fritidsgårdar ur ett helhetsperspektiv. 
Utredningen avser att uppfylla båda dessa uppdrag. 

Förvaltningens synpunkter 

Utredningen visar på att det är avgörande om det är föreningsdrivna 
fritidsgårdar eller föreningsdrivna träffpunkter som avses för att 
kunna fastslå förutsättningarna för föreningsdrift. Båda dessa faller 
inom ”paraplydefinitionen” fritidsgårdsverksamhet. Enligt 
förvaltningens gällande riktlinjer definieras fritidsgårdar som den 
öppna verksamhetens kärnverksamhet och träffpunkter som en 
kompletterande och enklare form av öppen verksamhet. Detta har att 
göra med frågan om vilket uppdrag fritidsgårdar och träffpunkter ska 
ha – för vem ska verksamheterna finnas till för, hur ska 
fritidsgårdarnas respektive träffpunkternas basverksamhet se ut, ska 
respektive verksamhet nödvändigtvis leda till ett mervärde (till 
exempel ökad kompetens hos individen) eller räcker egenvärdet i att 
få besöka verksamheten och ha en meningsfull fritid? Utredningen 
visar att den kommunala fritidsgårdsverksamheten är inriktad både 
emot egenvärdet d.v.s. främja en aktiv fritid, det sociala umgänget och 
skapandet av en inramning som utgör ett komplement till skolans 
miljö – och för att skapa ett mervärde genom ”prova-på-aktiviteter” 
som avser att väcka nya intressen hos ungdomarna för att de därefter 
ska kunna gå vidare och utveckla intresset på egen hand.  
 
Ska föreningsdrivna fritidsgårdar ersätta kommunalt drivna 
fritidsgårdar är det därför väsentligt att dessa riktlinjer, som även 
ställer högre krav på bemanning och öppethållande, kan säkerställas. 
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Den mest naturliga finansieringsformen för detta är ett offentligt 
kontrakt vilket i sin tur aktiverar upphandlingsförfarandets regler. 
Utredningen visar dock på flertalet ofördelaktiga omständigheter som 
ett offentligt kontrakt är behäftat med. Dels begränsade möjligheter 
att under upphandling formulera evidenta kvalitetsindikatorer som är 
både möjliga att följa och samtidigt relevanta för den typ av 
verksamhet som ska bedrivas, exempelvis ”mjuka värden” såsom 
ungdomarnas subjektiva upplevelser av levererad kvalitet och den 
värdegrund som ska genomsyra verksamheten. Dels begränsningar att 
inom ramen för offentligt kontrakt säkerställa flexibilitet så att 
verksamheten kan anpassas efter förändrade omständigheter. 
Forskning visar på en ökad differentiering bland ungdomars 
fritidsintressen vilket innebär att förändringen av de aktiviteter som 
efterfrågas sker i allt snabbare takt. Dels föreningslivets ofta 
begränsade möjligheter att vinna, och på ett adekvat sätt delta i, 
upphandlingar i konkurrens med privata aktörer. I upphandling finns 
inga säkra sätt för kommunen att ”garantera” att kontraktet går till en 
förening och inte en annan aktör. Sammantaget bedömer därför 
utredningen att upphandling i syfte att låta föreningar driva 
fritidsgårdar inte är lämpligt. 
 
Utredningen bedömer däremot att föreningsdrivna träffpunkter är 
genomförbart under vissa förutsättningar. Förvaltningens riktlinjer för 
träffpunkternas verksamhet inte är lika omfattande jämfört med 
fritidsgårdar. Det ger i sin tur en större möjlighet för föreningen att 
bedriva en öppen verksamhet som är anpassad efter den övriga 
föreningsverksamheten. Om kommunen finner denna verksamhet 
lämplig att stödja kan kommunen låta föreningen disponera 
verksamheten och genom avsaknad av detaljstyrning från 
kommunens sida öppnas bidragsfinansiering och samverkan genom 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) upp som möjliga alternativ. Av 
detta skäl har utredningen gjort en juridisk redogörelse över vilka 
möjligheter och begränsningar som respektive finansieringsform är 
förenad med. I generell mening går dock inte förorda den ena eller 
andra formen, utan tillämpningsbarheten bör avgöras i det enskilda 
fallet. Detta beror i hög grad på den enskilda föreningens kapacitet, 
intresse, ersättningsanspråk, inriktning et cetera. 
 
Enskilda fall som utredningen har beaktat är de två förslag som 
kommit från Västerhaninge IF och Vendelsö IK. Förslagen liknar 
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både varandra och andra befintliga idrottsfritids (även kallade 
profilfritids) i exempelvis Tyresö kommun. Huruvida detta är initiativ 
som kultur- och fritidsnämnden bör stödja anser utredningen bör 
avgöras utifrån två förutsättningar. För det första, inom 
strategiområdet Barn och unga rustas för framtiden pågår under 2017 
ett arbete med att ta fram en fritidsgårdsplan som ska peka ut i vilken 
riktning kommunens fritidsgårdsverksamheter ska utvecklas. 
Etableringar av nya verksamheter bör således invänta detta arbete. 
För det andra, föreningarna föreslår ersättning för lönekostnader för 
ledarledd verksamhet. Enligt kultur- och fritidsnämndens nya 
bidragsreglemente som träder i kraft 2018-01-01 står dock i de 
allmänna villkoren: ”bidrag medges ej för lön”. Bidragsfinansiering är 
således inte ett möjligt alternativ vilket innebär att kommunen i så fall 
behöver föra dialog med föreningarna om andra finansieringsformer, 
möjligtvis IOP. IOP-samverkan, som avtalsform, växer fram genom 
dialog och samsyn mellan berörda parter. Innan IOP-processen har 
initierats av föreningen går det inte att med säkerhet avgöra vilka 
förutsättningar som finns för sådan samverkan eftersom även den 
strategiska inriktningen bör tas i beaktning för att kunna avgöra 
utfallet i ett helhetsperspektiv.  
 
Beträffande förutsättningarna att utveckla en föreningsdriven 
fritidsgård i Brandbergen så finns där redan två föreningsdrivna 
verksamheter som kan liknas vid träffpunkter eller annan öppen 
verksamhet. Haninge Boxningsklubb tillhandahåller en öppen 
verksamhet i Brandbergens centrum som med särskild inriktning 
emot integration och hjälpa ungdomar som tillhör utsatta 
grupperingar (s.k. riskzonen). Ridklubben Mulen tillhandhåller öppen 
verksamhet i form av socialt inriktad häst- och djurverksamhet på 
Skutans gård i området strax utanför Brandbergen. Förvaltningens 
uppfattning är att dessa verksamheter är värdefulla för Brandbergens 
(med omnejd) barn och unga. Då ingen annan förening har ett 
konkret förslag på att utveckla föreningsdriven verksamhet anser 
utredningen att uppdraget att utreda möjligheten att utveckla en 
föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen är uppfyllt genom fortsatt 
samverkan med tidigare nämnda föreningar. 

  



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 

 Kultur- och fritidsnämnden Protokoll  34 (58) 

  Sammanträdesdatum   

  2017-12-14   

     

     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Underlag för beslut 

- Utredning 2017-11-14 – Utredning av föreningsdriven fritidsgård. 

- Beslut KF 2017-05-08 § 122 – Motion från Alexandra Anstrell (M) 
om upphandling/föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar. 

- Motion 2016-09-09 från Alexandra Anstrell (M) om 
upphandling/föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar. 

Förslag till beslut 

1. Utredningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Pia Lublin (L) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Utredningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Pia Lublin (L) deltar ej i beslutet. 

Överläggningar i nämnden 

Birgitta Tångerby, Kommunal, yttrar sig i egenskap av 
personalföreträdare. 

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Nämndens beslut 

1. Utredningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras: Akt, kommunstyrelsen 

För verkställighet: 

För kännedom: Klas Sandberg, Maria Backe, Catarina Ramberg, 
Richard Wendt, Jens Eriksson, Anders Kindblom, Susanne Hoflin, 
Anne Norman, Maud Björnstedt 
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Dnr KOFN 2017/143 

§ 143 Remiss: Förslag till internationellt program 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har givits möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget till Haninge kommuns internationella program. 
Programmet tydliggör hur kommunen ska agera och arbeta för att 
utveckla Haninge med beaktande av ett internationellt perspektiv. 

Arbetet föreslås bedrivas utifrån ett antal övergripande mål som bland 
annat behandlar internationellt utbyte, internationella kontakter samt 
omvärldsbevakning. Ansvaret för det internationella arbetet föreslås 
vara decentraliserat till respektive nämnd och förvaltning. 
Kommunstyrelsen ansvara dock för strategiskt styrning och av – och 
prioriteringar i – kommunens internationella arbete. 

Förvaltningens synpunkter 

I programmets inledande del kan läsaren få en överblick av 
programmets syfte. Delen som behandlar syftet skulle kunna 
förtydligas med en särskild rubrik. 

För att lyfta vikten av det internationella arbetet och bidra till en 
större förståelse för vilken påverkan EU har på det dagliga arbetet i 
kommunerna bör detta framgå tydligare. I remissversionen 
exemplifieras att EU påverkar ”livsmedelskontroll” och 
”markexploatering”. Det borde dock framgå att den europiska nivån, 
enligt Sveriges Kommuner och Landsting, påverkar 60 procent av de 
beslut som fattas i kommuner.  

Under rubriken övergripande mål beskriv vad kommunens strävan 
mot de uppsatta målen ska leda till. Förslagsvis bör det även framgå 
hur programmet ska operationaliseras i större utsträckning. 
Programmet förväntas implementeras i ordinarie styrmodell. Det kan 
dock finnas en fördel med att för det kommunövergripande arbetet 
skapa en strategi/handlingsplan för ökad transparens/förståelse för 
hur arbetet ska implementeras i nämnder och förvaltningar.  

Programmet beskriver ett decentraliserat ansvar för det internationella 
och europeiska arbetet där varje nämnd själv ansvara för dessa frågor. 
Om den principen ska kvarstå behöver stödet från kommunstyrelsen 
förtydligas så att respektive nämnd kan få en tydlig uppfattning 
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gällande vilken typ av stöd som går att förvänta sig och i vilken 
omfattning. Detta för att kunna göra korrekta bedömningar av sina 
egna kompetensbehov samt att förväntningarna på typen av stöd ska 
ligga i linje med vad som faktiskt kan erbjudas från 
Kommunstyrelseförvaltningen. Det kan exempelvis handla om vilket 
stöd som kan ges vid ansökningar, genomförande av EU-projekt med 
mera.  

Förslagsvis genomförs även en kartläggning i kommunens gällande 
vilken typ av stöd nämnderna/förvaltningarna har behov av, vilken 
komptens som finns på området samt interna möjligheter/behov av 
erfarenhetsutbyten etc. Detta för att minimera effektivitetsförluster 
som kan uppstå när kompetensen är spridd på respektive nämnd. 
Detta kan förslagvis ingå som en del i den strategiska styrning som 
kommunstyreslen ansvara för. 

Underlag för beslut 

- Reviderat internationellt program 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Pia Lublin (L) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Pia Lublin (L) deltar ej i beslutet. 

Överläggningar i nämnden 

Pia Lublin (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
tilläggsförslag från Liberalerna och Moderaterna (bilaga). 

Sammanträdet ajourneras kl. 18.48 och återupptas kl. 18.50. 

Christer Erlandsson (S) instämmer i Pia Lublins (L) yrkande. 
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Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns ett förslag till 
beslut och att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag med tillägg från Liberalerna och Moderaterna. 

Nämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen med följande tillägg: 

Det internationella programmet som föreslås innebär en 
decentralisering av det internationella arbetet till nämnder och 
förvaltningar utifrån kommunstyrelsens strategiska styrning och 
prioriteringar av det internationella arbetet. Detta ska enligt 
förslaget även implementeras i ordinarie styrmodell. 

Kompetens finns till stora delar redan i förvaltningar och 
nämnder vad gäller internationell omvärldsbevakning, utbyte och 
kontakter inom sina verksamhetsområden. Den konkreta åtgärden 
har fördelen att den internationella verksamheten tydliggörs. Den 
bör genomföras utan byråkratisering som eller till onödigt 
merarbete, administration eller ökade kostnader. 

Samarbetet och bidragsansökningar inom EU är en mer komplex 
verksamhet som kräver erfarenhet och kompetens. En samlad 
kompetens är mer effektivt än en långtgående delegering till 
nämnder och förvaltningar. Detta underlättas om en samlad 
kompetens finns för ansökningsförfarande och som bistår 
nämnder/förvaltningar vid ansökningstillfället. 

__________ 

Expedieras: Akt, KS 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KOFN 2017/144 

§ 144 Remiss: Förslag till policy för medborgar- och 
brukardialog 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighett att svara på remissen 
”Förslag till policy för medborgar- och brukardialog”. 

Syftet med policyn är att ange en syn på vad medborgardialog och 
brukardialog är och centrala utgångspunkter för hur de ska bedrivas.  

I förslaget definieras begreppen ”Medborgardialog” och 
”Brukardialog” där medborgardialog är något som primärt sker 
mellan förtroendevalda och medborgare. Brukardialog är något som 
primärt sker primärt mellan tjänstemän och brukare. Policyn föreslår 
även en ansvarsfördelning gällande vem/vilka som initierar de två 
typerna av dialoger där medborgardialog initieras av förtroendevalda 
och brukardialog initieras av tjänstemän.  

Förslaget innehåller även fyra bärande principer som syftar till att 
vägleda i allt arbete med medborgar- och brukardialog i Haninge 
kommun. 

Förvaltningens synpunkter 

I delen som beskriver definitioner av begreppen ”Medborgardialog” 
och ”Brukardialog” föreslås medborgardialogen vara något som 
primärt sker mellan förtroendevalda och medborgare. Brukardialog 
föreslås ske mellan tjänstemän och brukare. Denna tydliga uppdelning 
beskrivs även i stycket ”Ansvar” där de förtroendevalda ansvarar för 
att initiera medborgardialoger och tjänstemännen ansvarar för att 
initierar brukardialoger. Förvaltningen ser dock ett principiellt 
problem med denna uppdelning då det även är viktigt att föra dialog 
med medborgare som är potentiella brukar av en verksamhet eller 
potentiella brukare som har behov som skulle kunna tillgodoses 
genom en ny verksamhet genom verksamhetsutveckling. 
Förvaltningen förslår därför att befintlig definition förtydligas med en 
skrivning om att förvaltningarna/tjänstemännen vid behov kan föra 
dialog med personer som inte är brukare. Exempelvis skulle det 
kunna vara en dialog som förs med ungdomar som idag inte besöker 
en fritidsgård för att undersöka vad som skulle göra att de besökte 
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verksamheten eller en dialog med medborgare som idag inte nyttjar 
våra kommunala bibliotek för att få veta varför de inte gör det. 

I stycket ”Principer” beskrivs fyra principer för medborgar- och 
brukardialog. Denna del skulle kunna kompletteras med en skrivning 
där det framgår att innan en ny dialog startas bör det göras en 
bedömning om någon annan nyligen genomförd dialog kan ge svar på 
de frågor som den nya dialogen syftar till att besvara. Detta för att 
inte trötta ut medborgare/brukare med olika typer av dialoger som 
ämnesmässigt ligger nära varandra. Förslagsvis kompletteras punkt 4 
med denna information.  

Det kan med fördel beskrivas i policyn att den i praktiken kommer 
omsättas till en Handbok för medborgar- och brukardialog. Detta för 
att förtydliga att arbetet med dialoger är mer omfattande än det som 
behandlas inom ramen för den föreslagna policyn. 

Underlag för beslut 

- Remiss 2017-08-25 - Förslag till policy för medborgar- och 
brukardialog 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Nämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras: Akt, KS 
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Dnr KOFN 2017/159 

§ 145 Remiss: Granskning av Haninge stad 
stadsutvecklingsplan - fördjupning av 
översiktsplanen 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått 
granskningshandlingar över Haninge stad stadsutvecklingsplan (Dnr 
KS 2016/562) för eventuellt yttrande under granskningsstiden 2017-
10-02 – 2017-12-01. Kultur- och fritidsnämnden har medgivits 
förlängd svarstid till 2017-12-18 för att kunna behandla ärendet vid 
nämndens sammanträde. Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad är 
en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen och 
beskriver en sammanhållen idé hur stadskärnan ska byggas fram till år 
2050. Syftet med planen är att visa kommunens vilja och ambition 
samt att fungera vägledande för detaljplanering och investeringar. 

Förvaltningens synpunkter 

Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i framtagandet av den 
fördjupade översiktsplanen. Förvaltningen har endast denna 
synpunkt: Då kulturmiljöinventeringen för Haninges nya kultur-
miljöprogram färdigställdes parallellt med stadsutvecklingsplanen och 
därmed blev klar i det absoluta slutskedet av framtagandet, kom 
kartan över identifierade särskilt värdefulla kulturmiljöer endast med i 
Miljökonsekvensbeskrivningen. Det vore önskvärt att den, för 
tydlighets skull, fick en plats även i huvuddokumentet, eftersom 
kulturmiljön är en av planförutsättningarna. Den kan med fördel 
bearbetas grafiskt så att den passar in formmässigt, och hänger 
innehållsmässigt ihop med texten på s. 26 i stadsutvecklingsplanen, 
Kulturmiljön ger stadens årsringar. 

Underlag för beslut 

- Remissmissiv från kommunstyrelsen 2017-09-27 – Granskning av 
Haninge stad stadsutvecklingsplan – fördjupning av översiktsplanen 

- Remisshandlingar finns på www.haninge.se/skapastad 
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Förslag till beslut 

1. Förvaltningens remissvar godkänns och sänds till 
kommunstyrelsen. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Pia Lublin (L) anmäler att hon inte deltar i beslutet. 

Arbetsutskottets förslag till nämnden 

1. Förvaltningens remissvar godkänns och sänds till 
kommunstyrelsen. 

Pia Lublin (L) deltar ej i beslutet. 

Överläggningar i nämnden 

Raymond Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Nämndens beslut 

1. Förvaltningens remissvar godkänns och sänds till 
kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras: Akt KS 

För verkställighet: 

För kännedom: Anna Röst 
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Dnr KOFN 2017/161 

§ 146 Remiss: Förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har av Stockholms läns 
landsting/Kulturförvaltningen fått Förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen (KN 2017/707) på remiss och har möjlighet att 
lämna synpunkter senast 2017-12-15. Syftet med kulturstrategin är att 
fungera som en integrerad del av och ett komplement till Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Strategin ska 
lyfta fram den potential som kultursektorn har som regional 
utvecklingsfaktor och synliggöra hur sociala och kulturella värden i 
samverkan kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Den 
ska tydliggöra landstingets roll som regional kulturpolitisk aktör och 
fungera som stöd och inspiration till kommunernas arbete med 
kulturutveckling. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen välkomnar framtagandet av Förslag till kulturstrategi 
för Stockholmsregionen. Förvaltningen anser att strategin är 
genomtänkt och väl formulerad. 

Underlag för beslut 

- Remiss 2017-09-29 – Förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningens svar godkänns och sänds till Stockholms läns 
landsting/kulturförvaltningen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Överläggningar i nämnden 

Kristoffer Eriksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
tilläggsförslag från Liberalerna och Moderaterna (bilaga). 
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Raymond Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
och avslag till tilläggsförslaget från Liberalerna och Moderaterna. 

Propositionsordning 

Ordförande frågar först om grundförslaget från förvaltningen kan 
antas och finner att så är fallet. 

Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsförslaget, bifall mot 
avslag, och finner att nämnden beslutar avslå tilläggsförslaget. 

Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att avslå tilläggsförslaget 

Nej-röst för att bifalla tilläggsförslaget 

Omröstningsresultat 

Christer Erlandsson (S) JA 

Pia Lublin (L) NEJ 

Roja Isaksson (S) JA 

Gunilla Fredlund (S) JA 

Raymond Svensson (C) JA 

Kristoffer Eriksson (M) NEJ 

Michael Fridebäck (M) NEJ 

Catharina Alderskans (SD) NEJ 

Mehmet Coksürer (MP) JA 

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå 
tilläggsförslaget. 

Nämndens beslut 

1. Förvaltningens svar godkänns och sänds till Stockholms läns 
landsting/kulturförvaltningen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Reservationer 

Michael Fridebäck (M), Kristoffer Eriksson (M) och Pia Lublin (L) 
reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt, SLL/kulturförvaltningen 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KOFN 2017/171 

§ 147 Partnerskapsavtal med Ridklubben Mulen för 
verksamhet vid Skutans gård 

Sammanfattning 

Ridklubben Mulen har inkommit med en ansökan om att erhålla 
bidrag enligt Partnerskapsavtal för att bedriva socialt inriktad 
verksamhet för barn och unga med hästar och andra djur på Skutans 
gård. Partnerskapsavtal är en bidragsform som i dialog tas fram och 
definieras i avtal i syfte att ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till 
föreningar som utför verksamheter som berikar Haninge kommun 
och/eller verksamhet mot speciella målgrupper, till exempel barn, 
unga och personer med funktionsnedsättning samt verksamhet i 
speciella geografiska områden. Bestämmelserna för Partnerskapsavtal 
anges i kultur- och fritidsnämndens styrdokument Reglemente för 
föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun. 
Styrdokumentet träder i kraft 2018-01-01. 

Förvaltningens synpunkter 

I kommunfullmäktiges Mål och budget 2017 – 2018 gavs kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla en 
föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen. Den utredning (dnr: 
KOFN 2017/127) som utförts framhåller att förvaltningens uppdrag 
bör anses vara uppfyllt i och med ett fortsatt samarbete med de två 
föreningar, i Brandbergen med omnejd, som bedriver föreningsdrivna 
verksamheter som kan liknas vid träffpunkter eller annan öppen 
verksamhet – däribland Ridklubben Mulens verksamhet på Skutans 
gård. Ridklubben Mulens inriktning har en profil och koppling som 
ligger i linje med föreningens övriga verksamhet, vilken förvaltningen 
anser vara förenlig med så som kommunens strategiska arbete 
definierar träffpunkt eller annan öppen verksamhet. Samtidigt är 
Ridklubben Mulens inriktning en unik möjlighet för barn och unga att 
umgås, vistas bland hästar och djur samt få naturupplevelser under 
frivilliga former och utan krav på prestation. 

Ridklubben Mulen har i dialog med förvaltningen anfört att 
verksamhet som innefattar djur är i stort behov av en mer långsiktig 
framförhållning än årsbasis. Förvaltningen delar föreningens 
uppfattning och anser att den är lämplig att bidragsfinansiera via 
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partnerskapsavtal för att skapa trygghet och långsiktighet i en 
betydelsefull verksamhet men som kan vara svår att bedriva under 
föränderliga förutsättningar. 

Bidragets omfattning är 499 000 kr för 2018. Beloppet betalas ut i 
förskott vid fyra (4) tillfällen under året, kvartalsvis, första bankdagen 
i månaden. Uppräkning av bidragets omfattning sker årligen under 
avtalets giltighetstid med upp till 2 %. I avtalet har hänsyn tagits till 
bidragsreglementets allmänna villkor. Det innebär att det åligger 
Mulen att årligen redovisa hur bidraget används för att uppfylla 
avtalets syfte genom att redogöra för verksamhetsplan, 
verksamhetsberättelse, räkenskaper et cetera. I enlighet med 
bidragsreglementet äger kultur- och fritidsnämnden 
tolkningsföreträde gällande bidragsbestämmelser i föreslaget avtal. 

Enligt kommunens juridiska expertis är inte avtalet 
upphandlingspliktigt. Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
aktiveras först om det är frågan om köp av tjänst mellan offentlig 
myndighet och extern part – om det är beställaren (kommunen) som 
initierar, disponerar över och detaljstyr tjänsten inom ramen för sina 
befogenheter. Detta står i klar motsats till de premisser som allmänt 
råder vid bidragsfinansiering och hur detta avtal förhåller sig. 

Underlag för beslut 

- Förslag till avtal 2017-12-11– Partnerskapsavtal mellan Haninge 
kommun och Ridklubben Mulen (sent utskick via e-post). 

Förslag till beslut 

1. Förslag till Partnerskapsavtal och avtalat bidrag med Ridklubben 
Mulen godkänns. 

2. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Överläggningar i nämnden 

Michael Fridebäck (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras 
och i andra hand avslag till förvaltningens förslag. 
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Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
tilläggsförslaget att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först förslaget om återremiss mot förslaget att 
ärendet ska avgöras idag, och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter förvaltningens förslag med tillägg från 
Christer Erlandsson (S) mot avslag till detsamma och finner att 
nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag med 
tilläggsförslaget. 

Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag med tillägg från Christer 
Erlandsson (S) 

Nej-röst för att avslå förvaltningens förslag  

Omröstningsresultat 

Christer Erlandsson (S) JA 

Pia Lublin (L) JA 

Roja Isaksson (S) JA 

Gunilla Fredlund (S) JA 

Raymond Svensson (C) JA 

Kristoffer Eriksson (M) NEJ 

Michael Fridebäck (M) NEJ 

Catharina Alderskans (SD) JA 

Mehmet Coksürer (MP) JA  

Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar nämnden att bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg från Christer Erlandsson (S). 

Nämndens beslut 

1. Förslag till Partnerskapsavtal och avtalat bidrag med Ridklubben 
Mulen godkänns. 
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2. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 

Michael Fridebäck (M) och Kristoffer Eriksson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Klas Sandberg, Richard Wendt 
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Dnr KOFN 2017/154 

§ 148 Avtal om idéburet offentligt partnerskap för 
ungkulturverksamhet 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att förvaltningen ingår i ett 
partnerskap tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF 
för att växla upp och fortsätta utveckla ungkulturverksamheten i 
Haninge. Genom att använda den idéburna sektorns lokala 
kontaktnät, kunskap, engagemang och resurser kan förvaltningen på 
ett bättre sätt nå fler ungdomar i främst Jordbro men också i övriga 
Haninge. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningens synpunkter redogörs för i bilagt tjänsteutlåtande. 

Underlag för beslut 

- Tjänsteutlåtande 2017-12-05 - Överenskommelse om idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) för ungkulturverksamhet 

- Avtalsförslag 2017-12-05 - Överenskommelse om ett idéburet 
offentligt partnerskap för ungkulturverksamhet i Haninge 

- Samverkansprotokoll 2017-10-12 om eventuell 
organisationsförändring av Porten – ungkulturverksamhet i Haninge 

- Avsiktsförklaring 2017-09-26 för processen kring tecknande av ett 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

- Anteckningar från samråd med unga 2017-04-05 - Mötesplatser och 
kulturverksamheter för 16–25 år 

- Konsekvensbeskrivning 2017-02-24 avseende stängning av 
verksamheten vid Porten-Ungkulturhuset i Haninge 

Förslag till beslut 

1. Förslag till avtal om ett idéburet offentligt partnerskap för 
ungkulturverksamhet i Haninge med Studieförbundet 
Vuxenskolan och ABF Södertörn godkänns. 

2. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges i uppdrag att teckna 
avtalet. 
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3. Förvaltningen ska vidta nödvändiga åtgärder för att avsluta 
kommunens egen ungkulturverksamhet Porten per sista december 
2017. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Överläggningar i nämnden 

Birgitta Tångerby, Kommunal, yttrar sig i egenskap av 
personalföreträdare. 

Pia Lublin (L) yrkar bifall till eget förslag som ett 
tilläggsförslag (bilaga). 

Michael Fridebäck yrkar avslag till punkt 1 och 2 i förvaltningens 
förslag och bifall till punkt 3. 

Mötet ajourneras kl. 19.15 och återupptas kl. 19.20. 

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
följande tillägg: 

- Nämnden antar texten i Pia Lublins (L) förslag som sin egen. 

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Christer Erlandsson (S) yrkar även bifall till Pia Lublins (L) 
tilläggsförslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns fem förslagspunkter och 
föreslår att de behandlas en och en. Nämnden godkänner 
beslutsgången. 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till att texten i Pia Lublins (L) 
förslag antas som nämndens egen och finner att nämnden bifaller 
texten. 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till punkt 1 i förvaltningens 
förslag och finner att nämnden bifaller punkten. 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till punkt 2 i förvaltningens 
förslag och finner att nämnden bifaller punkten. 

Ordföranden frågar om nämnden bifaller punkt 3 i förvaltningens 
förslag och finner att så är fallet. 
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Ordföranden ställer bifall mot avslag till Pia Lublins (L) tilläggsförslag 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Ordföranden frågar om paragrafen ska förklaras omedelbart justerad 
och finner att så är fallet. 

Nämndens beslut 

1. Nämnden antar texten i Pia Lublins (L) förslag som sin egen:  

Det är mycket välkommet att Ungkulturverksamheten startar i 
Jordbro och välkomnar ungdomar från andra delar av 
kommunen.  

Från nämndens sida anser vi att det är viktigt att information om 
verksamheten sprids ordentligt för att unga över hela kommunen 
ska känna till att verksamheten har startat och ges en lika stor 
möjlighet att delta verksamheten. 

Verksamheten har potential att bli viktig för unga i Haninge och 
den omstart som nu sker i Jordbro ska följas upp och stämmas av 
noggrant. Det gäller såväl intresset för verksamhetens olika 
verksamheter samt de ungas övriga synpunkter vilka kan bidra till 
utvecklingen. Detta ger underlag för kommande beslut om ifall att 
kompletterande verksamheter ska kunna startas i andra delar av 
kommunen efter behov och intresse. 

Omställningskostnader under 2018 måste redovisas till nämnden. 
Avvecklingen av nuvarande verksamhet är en viktig fråga och 
måste göras så effektivt som möjligt. Hur många medarbetare 
som idag finns i verksamheten och vilka kostnader dessa medför 
ska redovisas till nämnden. 

2. Förslag till avtal om ett idéburet offentligt partnerskap för 
ungkulturverksamhet i Haninge med Studieförbundet 
Vuxenskolan och ABF Södertörn godkänns. 

3. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges i uppdrag att teckna 
avtalet. 

4. Förvaltningen ska vidta nödvändiga åtgärder för att avsluta 
kommunens egen ungkulturverksamhet Porten per sista december 
2017. 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 

 Kultur- och fritidsnämnden Protokoll  52 (58) 

  Sammanträdesdatum   

  2017-12-14   

     

     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

5. Uppföljning och avstämning av ungverksamheten i Jordbro samt 
omställningskostnader under 2018 ska redovisas till nämnd i 
samband med årsskiftet 2018-2019. 

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Reservationer 

Michael Fridebäck (M) och Kristoffer Eriksson (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Göran Lidbrink, Maria Backe 

För kännedom: Catarina Ramberg, Klas Sandberg, Lotta Gusterman, 
Rickard Wendt, Inger Dahlberg Sof), Jennifer Ralph Ksf, Lennart 
Zethson SV, Kenny Tällberg SV, Mia Bergbacken ABF 
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Dnr KOFN 2017/19 

§ 149 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 oktober och november redovisas i bilagor. 

Underlag för beslut 

- Beslut arbetsutskottet 2017-11-29, §§ 163-164 

- Delegationsbeslut okt-nov förvaltningschef 

- Delegationsbeslut okt-nov områdeschef norr (sent utskick) 

- Delegationsbeslut okt-nov områdeschef syd 

- Delegationsbeslut okt-nov områdeschef central 

- Delegationsbeslut okt-nov verksamhetschef barn och unga syd 

- Delegationsbeslut okt-nov verksamhetschef livskvalitet och 
folkhälsa syd 

- Delegationsbeslut okt-nov verksamhetschef information och 
kunskap central 

Förslag till beslut 

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Nämndens beslut 

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns. 

__________ 
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Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KOFN 2017/18 

§ 150 Meddelanden 

Sammanfattning 

Nämnden delges för kännedom följande ärenden: 
  

Beslut i kommunstyrelsen 2017-10-23 

§ 264 Budgetuppföljning 2017 

 
Beslut i kommunfullmäktige 2017-11-06 

§ 317 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

§ 318 Motion från Tobias Hammarberg (L), Martina Mossberg (M) 
och Marie Litholm (KD) om strategi för att bemöta våldsbejakande 
extremism 
 

Övrigt 

Cirkulär 17:57 En ny kommunallag från Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2017-12-06 

Skrivelse och granskningsrapport avseende kommunens kris- och 
katastrofberedskap från kommunens revisorer, 2017-12-06 
 

Underlag för beslut 

Ovan listade meddelanden har löpande sänts till nämnden via e-post. 

Förslag till beslut 

1. Redovisningen av meddelanden godkänns. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Nämndens beslut 

1. Redovisningen av meddelanden godkänns. 

__________ 
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Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KOFN 2017/181 

§ 151 Ramjustering av investeringsmedel 2018 

Sammanfattning 

Det finns en grusyta nedanför det fullstora konstgräset i Brandbergen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar och driftar ytan. Utifrån dialog 
med i området berörda föreningen är ett förslag från den politiska 
majoriteten i kultur- och fritidsnämnden att ytan beläggs med 
konstgräs. Detta bland annat utifrån att den stora planen ska avlastas 
och därmed ge utökad plats för organiserad träning medan 
spontanidrott kan utövas på den mindre ytan. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen föreslår att ett konstgräs anpassat för breddverksamhet, 
utan s k granulat, anläggs på ytan som avses. Ur ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv är ett konstgräs utan granulat att föredra då 
spontanidrott inte behöver uppfylla tävlingskrav för fotboll. 

Ett ungefärligt belopp för markarbete, konstgräs, staket samt 
belysning är 1,0 mkr. Dessa medel finns inte utpekade i kultur- och 
fritidsnämndens investeringsbudget för 2018. 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden begär ramökning av investeringsmedel 
med 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens reserv. 

Överläggningar i arbetsutskottet 

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Nämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden begär ramökning av investeringsmedel 
med 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens reserv. 

__________ 

Expedieras: Akt, KS 

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Dnr KOFN 2017/184 

§ 152 Ledamotsinitiativ från Marietta de Pourbaix-
Lundin (M) om hur kulturmiljöprogrammets 
styrgrupp utsetts 

Sammanfattning 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) väcker ett ledamotsinitiativ med en 
begäran om en skriftlig redogörelse/utredning för 
hur kulturmiljöprogrammets styrgrupp utsetts. 

Överläggningar i nämnden 

Ordföranden yrkar att ärendet tas till beredning. 

Nämndens beslut 

1. Ärendet tas till beredning. 

__________ 

 



 

 

 

 

 

 

Bilagor 
 



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-17 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: Vid renovering eller nybyggnation av 

idrottsplatser även göra utegym i närheten (dnr KOFN 
2017/167)

- Medborgarförslag: Stäng fritidsgården på Lyckebyskolan (dnr 
KOFN 2017/173)

- Medborgarförslag: Ett utegym i Vendelsö (dnr KOFN 
2017/174)

- Medborgarförslag: Ett utegym vid BMX banan vid 
Vikingaskolan (dnr KOFN 2017/175)

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: 

Sidan 1 av 302
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-08 KOFN 2017/69
Handläggare
Daniel Hult, utredare

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

Medborgarförslag: Vindskydd/grillplats Tungelsta

Sammanfattning
I ett medborgarförslag, daterat 2017-01-09, föreslås Haninge kommun 
uppföra en grillplats med eventuellt vindskydd i någon av skogarna 
omkring Tungelsta. Placeringen är inte närmare specificerad annat än 
att det ska vara inom gångavstånd från centrumet och inte i närheten 
av en lekpark.

Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller ett antal olika 
grillplatser runt om i Haninge kommun vilka kan liknas vid vad som 
beskrivs i medborgarförslaget. En viktig fråga vid uppförandet av 
grillplatser är huruvida det finns kapacitet att förvalta dem, däribland 
skötsel och se till att de inte missköts eller skräpas ned. Med fördel 
placeras därför sådana grillplatser i anslutning till annan 
friluftsverksamhet där befintlig personal kan sköta tillsyn av 
grillplatsen, som exempelvis i friluftsområdet Rudan.

Utifrån hur grillplatsen beskrivs i medborgarförslaget är det troligt att 
förslagsställaren den mark i Tungelsta som 
kommunstyrelseförvaltningen (avdelningen mark och exploatering) 
förvaltar över. Enligt den information som kultur- och 
fritidsförvaltningen har fått från avdelningen mark och exploatering 
finns inga planer eller medel för att uppföra en grillplats med 
vindskydd i Tungelsta. Kultur- och fritidsförvaltningen ser i sin tur 
praktiska problem med hur tillsyn och skötsel ska hanteras eftersom 
det inom förvaltningen inte finns någon närliggande verksamhet. 
Sammantaget saknas i dagsläget rätta förutsättningar för uppförande 
och tillsyn av en grillplats med vindskydd i Tungelsta. 

Underlag för beslut
- Medborgarförslag, daterat 2017-01-09 – Vindskydd/grillplats i 
Tungelsta

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås.

__________

Sidan 6 av 302



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-08 KOFN 2017/69
Handläggare
Daniel Hult, utredare

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt, kommunstyrelsen

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-01 KOFN 2017/117
Handläggare
Sara Nilsson, idrottsstrateg

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

Medborgarförslag: Gör om grusplanen i 
Svartbäcken till en konstgräsplan

Sammanfattning
I ett medborgaförslag, daterat 2017-05-05, föreslås anläggning av en 
konstgräsplan på grusfotbollsplanen i Svartbäcken då förslagsställaren 
ser ett stort behov av att skapa platser för barn och unga att aktivera 
sig på i Svartbäcken. 

Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att anlägga en 9-manna 
konstgräsplan på nuvarande 11-manna grusplan i Svartbäcken. 
Konstgräset är planerat att anläggas under våren/sommaren 2018. 
Förvaltningen ser som förslagsställaren behovet av aktiviteter för barn 
och unga i området och planering av en eventuell aktivitetsyta bredvid 
konstgräsplanen pågår. 

Underlag för beslut
- Medborgarförslag daterat 2017-05-05

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt, KSF

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagställaren
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-01 KOFN 2017/119
Handläggare
Sara Nilsson, idrottsstrateg

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

Medborgarförslag: Gör en äventyrsbana i något 
skogsparti

Sammanfattning
I ett medborgarförslag, daterat 2017-05-16, föreslås bygge av en 
äventyrsbana i något skogsparti. Förslagsställaren anser att 
ungdomarna i kommunen behöver något kul att göra på fritiden och 
föreslår då en äventyrsbana.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen håller med förslagställaren att det är mycket viktigt att 
vi värnar om våra unga och förvaltningen arbetar aktivt med denna 
fråga. 

Årligen läggs medel på att utveckla spontanidrotten i kommunen och 
under höst 2017 anläggs bland annat en hinderbana i 
Vendelsömalmsgropen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett pågående arbete med att utveckla 
Åbyparken där man tittar på aktiviteter i ett bostadsnära skogsparti.

Dalarö SK anlade, med hjälp av kommunen, en hinderbana i ett 
skogsparti på Dalarö under våren 2017. 

Förvaltningen tar med sig förslaget i det fortsatta arbetet med 
spontana ytor för fysisk aktivitet och i arbetet med att utveckla 
friluftslivet som är ett uppdrag under 2018. 

Underlag för beslut
- Medborgarförslag daterat 2017-05-16

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 2017-11-01 KOFN 2017/119
Handläggare
Sara Nilsson, idrottsstrateg

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt, KSF

För verkställighet: 

För kännedom: Förlagställaren, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-01 KOFN 2017/120
Handläggare
Sara Nilsson, idrottsstrateg

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

Medborgarförslag: Bygg upp avancerade 
klätterväggar

Sammanfattning
I ett medborgarförslag, daterat 2017-05-16, föreslås byggnation av 
avancerade klätterväggar i kommunen. Förslagsställaren anser att det 
inte finns något speciellt för ungdomarna i kommunen att göra på sin 
fritid och önskar avancerade klätterväggar som inte är anknutna till en 
skola. Förslagställaren anser att det bör finnas någon lokal att använda 
och att detta även ger möjlighet till arbeten. 

Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att på olika sätt 
skapa möjlighet för ungdomar i kommunen att aktivera sig. 

Gällande klätterväggar så har förvaltningen, med hjälp av medel från 
Stockholms idrottsförbund, byggt en klättervägg i Brandbergshallen 
som är tillgänglig för alla och inte bara anknyten till skolan. 

I dagsläget finner inte förvaltningen varken lokaler eller möjlig 
finansiering för denna typ av satsning som förslagställaren föreslår, 
men förvaltningen tar med sig synpunkten i fortsatt arbete med att 
utveckla idrotten i Haninge. 

Underlag för beslut
- Medborgarförslag daterat 2017-05-16

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Sidan 14 av 302



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-01 KOFN 2017/120
Handläggare
Sara Nilsson, idrottsstrateg

Expedieras: Akt, KSF

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagställaren 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-07 KOFN 2017/158
Handläggare
Elisabeth Åström, kulturstrateg

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

Medborgarförslag: Skapa en amfiteater vid Rudan 
sjö och friluftsgård

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ett medborgarförslag om att 
uppföra en amfiteater för scenkonstframträdande av olika slag vid 
Rudasjön i Handen eller annan vacker och central plats i kommunen. 
Förslagsställaren gör en jämförelse med den amfiteater som finns i 
Vitabergsparken i Stockholm.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen tackar för förslaget och anser att själva idén är utmärkt. 
Två år i rad har Haninge kommun köpt in föreställningar från 
Parkteatern som har varit mycket välbesökta, ca 1 200 besökare vid 
varje tillfälle. 

Det är dock inte ovanligt att använda sig av temporära scener och 
tillfälligt uppställda bänkar, men visst blir det problematiskt när inte 
alla får plats. Uppförande av en amfiteater eller liknande samt vilken 
plats som är bäst lämpad bör dock undersökas.  Det finns en 
amfiteater i Eskilsparken som inte används ofta, bland annat saknas 
toaletter där och den fysiska tillgängligheten är låg.

I kommunen finns ett kulturpolitiskt program, Kulturpolitiskt program 
för Haninge kommun 2015-2025, som beskriver framtidsbilden av 
kulturen i Haninge som tillgänglig, nära och inkluderande. I 
programmet finns bland annat mål om att fler möjligheter för 
människor att mötas arrangerat ska skapas, samt att platser för 
konstnärliga och kulturella uttryck ska ges utrymme. För närvarande 
pågår också en stadsomvandling av Handen vilken beskrivs i Haninge 
stads stadsutvecklingsplan, och som är en fördjupning av den 
kommunövergripande översiktsplanen, där kommunens 
viljeinriktning och ambitioner med hur stadskärnan ska utvecklas och 
byggas beskrivs. Platser för kulturella aktiviteter ingår i 
stadsutvecklingsplanen och idéer av det här slaget bör lämpligen 
undersökas och om möjligt vävas in i ett framtida arbete. 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-07 KOFN 2017/158
Handläggare
Elisabeth Åström, kulturstrateg

Underlag för beslut
- Medborgarförslag inkommet 2017-08-25 – Skapa en amfiteater vid 
Rudan sjö och friluftsgård

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
 Kommunstyrelseförvaltningen Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
 Ekonomiavdelningen 2017-12-08 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 2017

Sammanfattning
Efter november månads slut är det ackumulerade resultatet för 
nämnden 169,1 mnkr, vilket är 5,5 mnkr bättre än periodiserad 
budget. Sedan förra månadsuppföljningen per september har 
surfplattor till nämnden köpts in, terminsvist lokalt aktivitetsstöd 
betalats ut och faktura för granulat till konstgräsplaner kommit. 

Helårsprognosen för nämnden är sedan oktober förbättrad till ett 
överskott på 0,2 mnkr. 

Underlag för beslut
- Rapport 2017-12-11 – Månadsuppföljning för perioden januari – 
november 2017. 

Förslag till beslut
1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns. 

__________

Maria Lindeberg 
Förvaltningschef

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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1

11 december 2017
Dnr: KOFN 2017/52

Controllerenheten
Linn Eriksson

Kultur- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning för perioden januari – november 2017

Sammanfattning
Efter november månads slut är det ackumulerade resultatet för nämnden 
169,1 mnkr, vilket är 5,5 mnkr bättre än periodiserad budget. Sedan förra 
månadsuppföljningen per september har surfplattor till nämnden köpts in, 
terminsvist lokalt aktivitetsstöd betalats ut och faktura för granulat till 
konstgräsplaner kommit. 

Helårsprognosen för nämnden är sedan oktober förbättrad till ett överskott 
på 0,2 mnkr. 
 
Tabell 1a: Aggregerad resultaträkning, perioden januari – november 2017

Konto, tkr
Utfall jan - nov 

2017 
Bud ack jan - 

nov 2017 
Avvikelse jan - 

nov 2017 
Budget helår 

2017 
Utfall % av 

budget helår 
I10 - Taxor och avgifter 16 982 15 406 1 576 16 806 101,0%
I20 - Försäljning av verksamhet 10 352 9 810 543 10 701 96,7%
I30 - Bidragsintäkter 2 114 1 126 988 1 228 172,1%
I40 - Anslag 7 290 -7 290 7 953
I50 - Övriga Intäkter 806 303 503 331 243,7%
Summa I - Intäkter 30 254 33 935 -3 681 37 020 81,7%
K10 - Lönekostnader -84 842 -85 865 1 023 -93 767 90,5%
K20 - Övriga personalkostnader -1 370 -1 745 375 -1 903 72,0%
K30 - Lokalkostnader -59 808 -60 728 920 -66 248 90,3%
K40 - Kostnader för bidrag -10 608 -10 384 -224 -11 316 93,7%
K50 - Köp av tjänster -19 405 -26 182 6 777 -28 562 67,9%
K60 - Köp av varor -12 585 -11 519 -1 066 -12 566 100,2%
K70 - Övriga kostnader -2 743 -3 189 446 -4 640 59,1%
K80 - Avskrivningar och ränta -7 971 -8 893 921 -9 701 82,2%
K81 - Finansiella kostnader -5 -1 -4 -1 471,1%
Summa K - Kostnader -199 337 -208 504 9 167 -228 704 87,2%
Summa RR -169 083 -174 570 5 486 -191 684 88,2%

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 – november 2017
Utfall jan - nov 

2017 
Bud ack jan - 

nov 2017 
Avvikelse jan - 

nov 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

40 - Nämnd och förvaltningsledning 12 654 13 114 460 15 309 -1 700
40 - Utveckling och stöd 10 390 11 443 1 053 12 686 200
46 - Område Norr 46 554 47 984 1 430 52 348 1 400
47 - Område Central 60 421 62 343 1 922 68 051 500
48 - Område Syd 39 065 39 686 621 43 289 -200
Summa Kultur- och fritidsnämnden 169 083 174 570 5 486 191 684 200

tkr

Raden betecknad 40 - Nämnd och förvaltningsledning innehåller 
kostnader för nämndens ledamöter, förvaltningschef och centralt samlade 
kostnader såsom kapitalkostnader för anläggningstillgångar. I november 
har fakturan för nämndledamöternas surfplattor betalats på 0,1 mnkr. Den 
negativa prognosen har inget med den löpande verksamheten att göra, 
utan sammanfattar överskott på kapitalkostnader, nedskrivningar av 
konstgräsplaner och kostnadsbokning av offentlig konst. En utförligare 
beskrivning ges i prognosavsnittet. 

Rad 40 – Utveckling och stöd har, liksom tidigare i år, positiv avvikelse på 
grund av släpande kostnader för fastighetsunderhåll. Den förändrade 
helårsprognosen beror dock på lägre personalkostnader än budgeterat på 
grund av vakanser vid årets början och föräldraledigheter. 

Tidigare rapporter har följt upp olika delar av överföringsmedel som 
nämnden fick ta med sig till 2017 års budget. 45 tkr avsattes till det 
kulturpolitiska programmet och det har använts till en kompetenshöjande 
insats i form av deltagande i PRIO 0TILL18-konferensen i Göteborg. 

Område Norr

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

tkr
Utfall jan - nov 

2017 
Bud ack jan - 

nov 2017 
Avvikelse jan - 

nov 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

460 - Områdesledning 1 679 1 836 157 2 004 100
4610 - Livskvalitet & folkhälsa 11 707 12 327 621 13 450 1 000
4611 - Föreningsbidrag 10 573 9 921 -652 10 811 0
462 - Barn och unga rustas för vuxenlivet 9 123 9 091 -33 9 902 -100
463 - Information och kunskap 13 472 14 809 1 337 16 182 400
Summa 46 - Område Norr 46 554 47 984 1 430 52 348 1 400

I område Norr betalades lokalt aktivitetsstöd ut i oktober månad till ett 
högre belopp än budgeterat. I november har Kulturskolan betalat 
terminsfaktura till Pedagogiska designbyrån som är en av de externa 
utövarna. I december inväntas fler terminsfakturor från Kulturskolans 
utövare. Eftersläpningen på fakturor bidrar till att Kulturskolan har den 
största positiva avvikelsen inom förvaltningen på 1,2 mnkr. 
Helårsprognosen för Kulturskolan är oförändrad på ett överskott på 0,4 
mnkr. Inom strategiområde Information och kunskap ingår även 
Brandbergens bibliotek, som också har en positiv avvikelse på 0,2 mnkr. 
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Helårsprognosen för strategiområde Livskvalitet och folkhälsa är förbättrad 
till ett överskott på 1,0 mnkr. Grundorsaken till en positiv prognos är högre 
bokningsintäkter än budgeterat, vilket har varit känt en längre tid. Den 
delen av den positiva prognosen är oförändrad. Anledningen till att 
prognosen ökar ytterligare vid denna månadsrapportering är att tidigare 
planerade kostnader inte kommer att infalla på denna sida om årsskiftet. 

Helårsprognosen för föreningsbidrag består av tre komponenter som tar ut 
varandra. Bidrag för hyresökning till hyresgäster i Kulturparken är en 
positiv post på 0,5 mnkr medan ej budgeterat bidrag för Brandbergsbadet 
på 0,3 mnkr och 0,2 mnkr högre lokalt aktivitet-stöd än budgeterat 
påverkar prognosen negativt. 

Område Central

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

tkr
Utfall jan - nov 

2017 
Bud ack jan - 

nov 2017 
Avvikelse jan - 

nov 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

470 - Områdesledning 1 036 1 178 143 1 286 100
471 - Livskvalitet och folkhälsa 31 607 32 326 719 35 290 0
472 - Barn och unga rustas för vuxenlivet 9 135 9 646 511 10 525 400
473 - Information och kunskap 18 642 19 192 550 20 950 0
Summa 47 - Område Central 60 421 62 343 1 922 68 051 500

I oktober och november har Torvalla sim- och sporthall fått intäkter för 
simskola och personalkostnader på Porten har minskat på grund av 
tjänstledighet. Strategiområde Livskvalitet och folkhälsa hade tidigare en 
negativ prognos, men har i november förbättrat den till en nollprognos. 
Ekens fritidsgård har också förbättrat sin prognos med 0,2 mnkr till ett 
överskott på 0,4 mkr. Anledningen är sjukskriven ordinarie personal som 
inte i samma omfattning ersätts av vikarier. 

Område Syd

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

tkr
Utfall jan - nov 

2017 
Bud ack jan - 

nov 2017 
Avvikelse jan - 

nov 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

480 - Områdesledning 1 269 1 332 63 1 435 0
481 - Livskvalitet och folkhälsa 17 782 17 816 34 19 439 -100
482 - Barn och unga rustas för vuxenlivet 10 328 10 273 -55 11 208 -100
483 - Information och kunskap 9 686 10 264 578 11 207 0
Summa 48 - Område Syd 39 065 39 686 621 43 289 -200

Sedan förra månadsrapporten per september har fakturan för granulat till 
konstgräsplaner bokförts. Av 2016 års överföringsmedel avsattes 0,2 mnkr 
till granulat och ett gemensamt inköp för alla tre områden gjordes i 
somras. 

Miljöverkstan inom strategiområde Information och kunskap har haft två 
vakanser under hösten och därmed lägre kostnader än budgeterat. 
Tjänsterna har blivit tillsatta igen och strategiområdet som helhet 
prognostiserar ett nollresultat. Den stora positiva avvikelsen jämfört med 
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budget per november beror på släpande fakturor för arbetet med 
kulturmiljö. Arbetet är dock utfört och om även fakturorna skulle bli sena 
kommer kostnaden bokas in på 2017 års resultat ändå.  

Prognos, risk- och känslighetsanalys
Genomgången av respektive område ovan visar att få signifikanta händelser 
har inträffat som påverkar det ackumulerade utfallet, medan desto mer hänt 
med prognosen. Per oktober skrevs ingen månadsuppföljning eftersom inget 
nämndmöte hölls under november, men en helårsprognos för oktober 
lämnades till kommunstyrelsen, vilket även nämndens ledamöter kunnat ta 
del av. I följande text jämförs därför den aktuella prognosen med 
oktoberprognosen istället för den prognos som uppgavs vid det senaste 
nämndsammanträdet per september månad. Beskrivning görs dock av alla 
poster som anmärkningsvärt förändrats eller tillkommit sedan 
septemberrapporten. 

Tabell 3: Helårsprognos 2017

Prognosparameter, tkr

Föregående 
månads 

prognos

Prognos 
helår 
2017 Förändring

Nämndreserv - V-malm konstgräsplan 200 200 0
Nedskrivning konstgräsplaner -800 -800 0
Kulturparken 500 500 0
Övriga föreningsbidrag -500 -500 0
Åtgärdsplan fritidsgårdar -100 -100 0
Eken halvtidssjukskrivning 200 400 200
Hyresintäkter idrottsanläggningar Norr 400 1 000 600
Torvalla sim- och sporthall -200 0 200
Timledare vt Lyckebygården -100 -100 0
Lagning konstgräsplaner i Syd -100 -100 0
Kulturskolan 400 400 0
Förvaltningschef 600 700 100
Driftskostnader offentlig konst -1 800 -1 800 0
Blandade poster 0 400 400
Summa prognos -1 300 200 1 500

Nämndens reserv kommer delvis tas i anspråk av nedskrivning av 
Vendelsömalms konstgräsplan. Ytan på konstgräsplanen ska bytas ut redan 
nästa år, medan anläggningstillgången har en ekonomisk livslängd ända till 
år 2021 i anläggningsregistret. Det bokförda värdet på anläggningstillgången 
måste därför skrivas ned och anpassas till den verkligt beräknade 
livslängden. Under oktober har ett detaljerat underlag för nedskrivningen 
gjorts och nedskrivningens storlek blir 0,7 mnkr. Utöver det har nämnden 
beslutat om inköp av surfplattor för 0,1 mnkr för att digitalisera 
möteshandlingar. Surfplattor klassificeras inte längre som investeringar och 
inköpet blir en driftskostnad. Med anledning av detta beräknas 0,2 mnkr 
återstå av nämndens reserv. 
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Erfarenheten med Vendelsömalms konstgräsplan tyder på att den 
ekonomiska livslängden för en konstgräsplans yta bör kortas från tio år till sju 
år, vilket påverkar kapitalkostnaden för de återstående sex 
konstgräsplanerna. Vid konsultation med kommunens revisorer har det 
framkommit att en nedskrivning på grund av en omvärdering av en 
anläggnings livslängd inte behöver göras med retroaktivitet från 
anläggningens anskaffningstillfälle, som tidigare befarades. Det räcker med 
att effekten av den förkortade livslängden fördelas jämnt på innevarande och 
framtida perioder. En ny beräkning av hur 2017 års resultat påverkas visar att 
den extra nedskrivningskostnaden för innevarande period kommer att bli 0,8 
mnkr. Nedskrivningen av samtliga konstgräsplaner kommer att ske i 
samband med årsbokslutet och påverka resultatet i december månad. 

Sedan tidigare har en positiv prognospost på 0,5 mnkr på grund av lägre 
hyresökningar i Kulturparken än budgeterat funnits. Övriga föreningsbidrag 
kommer överstiga sin del av budgeten med 0,5 mnkr. Det beror på bidraget 
för Brandbergsbadet i somras och högre utbetalningar av lokalt aktivitetsstöd 
än budgeterat. 

Ekens fritidsgård har sedan tidigare haft en positiv prognos på grund av 
sjukskriven personal som inte ersatts av vikarier i samma omfattning. Nu när 
året närmar sig sitt slut är det realistiskt att ytterligare höja prognosen till 0,4 
mnkr. 

Torvalla sim- och sporthall gör efter november månad bedömningen att ett 
nollresultat kommer att uppnås vid årets slut och förbättrar därför sin prognos 
jämfört med föregående månad. 

Problemet med kostnader för offentlig konst som har fastnat i skarven mellan 
investeringsprojekt och anläggningstillgång har adresserats tidigare i risk- 
och känslighetsanalysen såväl som i remissvaret till Mål och budget 2018 – 
2019. Osäkerheten har varken legat i postens sannolikhet eller i hur posten 
ska komma till resultaträkningen, utan snarare hur posten ska hanteras i 
relation till förvaltningens tilldelade driftram. Året närmar sig sitt slut, 
kostnaderna kommer att bokföras i resultaträkningen i december månad och 
därmed påverka utfallet för kultur- och fritidsnämnden. 

Den sista posten är en summering av positiva prognoser på kostnadsställena 
för Utveckling och stöd, områdeschef Norr och områdeschef Central. Med de 
förbättrade prognoserna i den löpande verksamheten, summerar hela 
prognostabellen till ett överskott på 0,2 mnkr. Då ska överskottet för 
Kulturparken på 0,5 mnkr räknas bort och lämnas tillbaka till 
kommunfullmäktige, men trots alla konstgräsplaner och kostnader för 
offentlig konst blir helårsprognosen ett underskott på endast -0,3 mnkr. 

Som framgår av den förbättrade prognosen har flera enhetschefer lättat på 
defensiven i sitt prognosarbete. En del chefer har också kommit till insikt om 
att en del planerade kostnader inte kommer hinna inträffa innan året är slut, 
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eftersom det inte är så långt kvar till årsskiftet. Trots att prognosen som 
helhet förbättrats med 1,5 mnkr jämfört med föregående månad finns 
ytterligare potentiella positiva möjligheter kvar. Dessa uppskattas grovt i 
nedanstående tabell. 

Tabell 4: Risk- och känslighetsanalys
tkr Positiv risk Negativ risk
Försiktiga prognoser 200 0

Summa 200 0

Investeringsprojekt som genomförs av kommunen
I oktober och november uppgår totala investeringsbeloppet till 2,9 mnkr och 
nu börjar en del investeringsprojekt bli klara. 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 - november 2017

Projekt, tkr
Utfall jan - 
nov 2017

Budget helår 
2017 Avvikelse

Utfall % av 
budget 

helår

Prognos 
helårs-

förbrukning
37148 - Miljöverkstad 898 1 342 444 66,9% 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 1 012 608 -404 166,4% 1 300
37175 - Båthus Fjärdlången, reinvestering 0 1 111 1 111 0,0% 100
37176 - Passersystem 746 900 154 82,9% 800
37177 - Lokalanpassningar 2015 34 79 45 43,7% 34
37182 - Inventarier till nya idrottshallar 299 8 952 8 653 3,3% 200
37186 - Skutan Stall, markarbete 244 42 -202 580,7% 200
37189 - Projektering ny simhall 151 200 49 75,3% 200
37190 - Ny läktare Torvalla IP 501 2 000 1 499 25,1% 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
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 291 300 9 97,1% 150
37204 - Spontanyta 2017 289 500 211 57,7% 500
37205 - Konstgräsplan Torvalla 80 3 500 3 420 2,3% 3 500
Summa investeringar enl Mål och budget 4 935 36 923 31 988 13,4% 16 016

Projekt 37148 Miljöverkstad är i princip färdigställt, men ytterligare fakturor 
inväntas. Den sista delen av projekt 37172 Snyggt och tryggt avser tornet på 
Tornberget, vilket håller på att färdigställas. De andra delarna som också 
ingick i samma projekt har redan aktiverats i anläggningsregistret. Projektet 
37176 Passersystem håller på att avsluta de yttre dörrarna och kommer att 
fortsätta nästa år med dörrar inne i anläggningarna. 
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Projekt 37182 Inventarier till nya idrottshallar har under 2017 bestått i 
anskaffning av cheerleadingmattor till den framtida Vikingahallen och en 
innebandysarg. 

Projekt 37186 Skutan stall har tagit emot alla fakturor och kommer att 
aktiveras i december. Även projekt 37203 Tennisbana Brandbergen är klart 
och aktivering sker i december. 

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 - november 2017

Projekt, tkr
Utfall jan - 
nov 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% 0
37210 - V-malm matchklocka, resultattavla, mål 70 70 0 99,3% 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 72 75 3 95,9% 75
37217 - Kulturhuset konferensutrustning 42 60 18 69,6% 60
37218 - Hanvedens IP teknisk bevakning kylaggr. 127 150 23 84,6% 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
37223 - Måsö konstgräsplan, belysning mm 26 0 -26 - 400
Restpost 0 80 80 0,0% 0
Summa investeringar övriga ospecificerade 1 206 3 000 1 794 40,2% 2 609

Projekt 37210 Vendelsömalm matchklocka, resultattavla, mål, 37215 
Rudan/Torvalla ishall asfaltering och 37218 Hanvedens IP teknisk bevakning 
är alla färdigställda och kommer aktiveras i december. Även 37214 Rudan 
transportbil är klar och aktiverad, men bilar registreras i 
stadsbyggnadsförvaltningens del av anläggningsregistret. 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar sedan ut en internhyra för att täcka 
kapitalkostnader för 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 - november 2017

Projekt 37207, tkr
Utfall jan - 
nov 2017

Budget helår 
2017 Avvikelse

Utfall % av 
budget 

helår

Prognos 
helårs-

förbrukning
Ansvar 4631 - Brb bibliotek tillgänglighetsanpass. 23 40 17 57,9% 40
Ansvar 4714 - Kulturhuset diverse 55 101 46 54,6% 101
Ansvar 4730 - Handens bibliotek möbler 28 50 22 55,4% 50
Ansvar 4821 - Åbygården ljudabsorbenter 0 150 150 0,0% 150
Ansvar 4824 - Parkleken gardiner 0 70 70 0,0% 40
Restpost 0 89 89 0,0% 0
Summa investeringar årlig upprustning 106 500 394 21,2% 381
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Ingen av dessa projekt är klara och ramen för ansvar 4824 Parkleken 
gardiner är höjd från 40 tkr till 70 tkr. 

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 - 
november 2017

Projekt, tkr
Utfall jan - 
nov 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 377 2 557 2 180 14,7% 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 157 200 43 78,4% 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 44 450 406 9,8% 450
1999 - Lös konst 16 550 534 2,9% 550
- 403 1 521 1 118 26,5% 50
Summa investeringar offentlig konst 1 511 9 377 7 866 16,1% 2 690

Den nedersta raden i tabellen innehåller dels personalkostnader för 
konstintendenten, som ska fördelas ut på respektive konstverk i december, 
och dels kostnader för reinvesteringar och publikationer, som ska bokas om 
till driftsredovisningen vid årets slut. 

Summan av gjorda investeringar i de fyra ovanstående tabellerna är 7,6 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 central 2017-11-13 KOFN 2017/170
Handläggare
Ulrika Sten, verksamhetschef Haninge kulturhus

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

Fördelning av investeringsbudget för konstnärlig 
gestaltning 2018

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 finns i 
investeringsbudgeten 7 774 tkr avsatt för konstnärlig gestaltning. 
Anslaget motsvarar ca en procent av den kommunala 
nybyggnationen. Anslaget får tas i anspråk efter beslut i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Förslag som utarbetats av kultur- och fritidsförvaltningen innebär att 
investeringsmedlen i huvudsak används till: konstnärlig gestaltning av 
Poseidons torg, torgplatser, aktivitetshus och skola i Vega, lekskulptur 
i Jordbro eller Brandbergen, samt belysningsprojekt på utvalda platser 
i kommunen.

Förvaltningens synpunkter
Redogörs för i bilagt tjänsteutlåtande.

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2017-11-08 – Fördelning av 

investeringsbudget för konstnärlig gestaltning 2018

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden investerar medel för konstnärlig 

gestaltning under 2018 om 7 774 tkr enligt följande:

Poseidons torg (2018 – 2020)  3 mnkr
Vega (2018-2020):  
     Torg vid aktivitetshus 500 tkr
     Aktivitetshus samt nya Vega-skolan 1,5 mnkr
Lekskulptur i Jordbro eller Brandbergen 874 tkr
Belysningsprojekt - otrygga platser 1,1 mnkr
Tunnelprojekt - konstprojekt med unga 300 tkr
Örnens väg – skissuppdrag nytt torg 100 tkr
Digital guide/karta 100 tkr
Lös konst 300 tkr

__________
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område central 2017-11-13 KOFN 2017/170
Handläggare
Ulrika Sten, verksamhetschef Haninge kulturhus

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Maria Backe
Områdeschef central

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ulrika Sten

För kännedom: Linn Eriksson 
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Datum 2017-11-08
Dnr KOFN 2017/170

Område central
Ulrika Sten

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av investeringsbudget för konstnärlig 
gestaltning 2018
Sammanfattning
I kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 finns i investeringsbudgeten 7 774 tkr 
avsatt för konstnärlig gestaltning. Anslaget motsvarar ca en procent av den 
kommunala nybyggnationen. Anslaget får tas i anspråk efter beslut i Kultur- och 
fritidsnämnden. Förslag som utarbetats av Kultur- och fritidsförvaltningen innebär 
att investeringsmedlen i huvudsak används till: Konstnärlig gestaltning av Poseidons 
torg, torgplatser, aktivitetshus och skola i Vega, lekskulptur i Jordbro eller 
Brandbergen, samt belysningsprojekt på utvalda platser i kommunen. 

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden investerar medel för konstnärlig gestaltning under 2018 om 
7 774 tkr enligt följande:

Poseidons torg (2018 – 2020)  3 mnkr
Vega (2018-2020):  
Torg vid aktivitetshus 500 tkr
Aktivitetshus samt nya Vega-skolan 1,5 mnkr
Lekskulptur i Jordbro eller Brandbergen 874 tkr
Belysningsprojekt - otrygga platser 1,1 mnkr
Tunnelprojekt - konstprojekt med unga 300 tkr
Örnens väg – skissuppdrag nytt torg 100 tkr
Digital guide/karta 100 tkr
Lös konst 300 tkr
 ____________

________________________ _________________________
Maria Lindeberg Maria Backe
Förvaltningschef Områdeschef central
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Bakgrund
I kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 finns i investeringsbudgeten 7 774 tkr 
avsatta för konstnärlig gestaltning. Anslaget motsvarar ca en procent av den 
kommunala nybyggnationen. Anslaget får tas i anspråk efter beslut i Kultur- och 
fritidsnämnden på förslag som utarbetats av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Haninge kommun befinner sig i ett skede av expansion och byggnationer av bostäder 
och service i form av bland annat nya skolor och förskolor. Dessa pågår på flera 
platser i kommunen. Inför investeringsåret 2018 föreslås att medel avsetts till projekt 
som genomförs på lång sikt inom ramen för nybyggnation framförallt i stadskärnan 
och på kortare sikt för synligare satsningar i andra delar av kommunen. Fokus ligger 
på gestaltningar av torg och skolor i stadskärnan samt i områden av nybyggnation. 

Under 2018 påbörjas den sedan tidigare planerade ombyggnationen av Poseidons 
torg. Poseidons torg är hjärtat i regionala stadskärnan, och därför föreslås en mer 
gedigen satsning på torget. Allt från markläggning till belysning, skulpturala inslag 
och sittmöbler omfattas.  Förvaltningen föreslår dessutom att medel avsetts för 
tillfälliga projekt i anslutning till torget under ombyggnadsperioden. Förvaltningen 
föreslår även en större satsning på nya stadsdelen Vega för 2018-2020 i anslutning till 
Aktivitetshuset och nya Vega-skolan. 

För att svara upp mot behov av tryggare utomhusmiljö och bidra till lek och aktivitet 
i områden utanför stadskärnan föreslåsen t.ex. en förstärkt lekskulptur i Jordbro och 
ett belysningsprojekt på otrygga platser i kommunen. Förvaltningen vill fortsätta 
arbetet med projekt med unga, som bygger på hög grad av delaktighet på offentlig 
plats, som en återkommande satsning och ser Kulturskolan som en samarbetspart. 

Förvaltningen vill även göra en digital satsning kopplad till stadsmiljö och offentlig 
konst som tillgängliggör och aktiverar vår befintliga offentliga konstskatt, med 
möjlighet att addera nya offentliga konstverk som planeras i Haninge kommun. 

Ärendets beredning
Arbetet med förslag till fördelning av investeringsbudget har skett i nära samarbete 
med Stadsbyggnadsförvaltningen, Park och natur samt Mark och exploatering.

Förvaltningens synpunkter

Fast konst
Poseidons torg är hjärtat i regionala stadskärnan, med stort flöde av 
pendeltågsresenärer och en satsning som berör hela kommens invånare. Ytterligare 
medel (3 mkr) föreslås till konstverk på Poseidons torg under perioden 2019 – 2020, i 
tillägg till de som 800 tkr budgeterats från 2017. Poseidons torg kommer att 
färdigställas etappvis och beloppen fördelas mellan olika gestaltningar för att skapa 
en helhet t.ex. vattengestaltning, sittskulptur, markläggning och belysning. Den 
konstnärliga gestaltningen ska integreras i utformningen av torget. Ombyggnationen 
beräknas påbörja hösten 2018. Dessutom föreslår vi ett mer tillfälligt projekt under 
ombyggnad, ett prototypprojekt. Det ska vara ett delaktighetsprojekt där 
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civilsamhället kommer med idéer där konstnärer och arkitekter bjuds in att utföra 
förslagen som prototyper, där ett eller ett par permanentas. 

Förvaltningen föreslår en större satsning på Vega för 2018-2020. Sedan tidigare finns 
750 tkr avsatt, som föreslås till torgen nära den nya pendeltågstationen. Ytterligare 
500 tkr ur 2018 års investering föreslås till det lilla torget framför aktivitetshuset. 
Samt totalt 1,5 mnkr till aktivitetshuset samt nya Vegaskolans inom och 
utomhusmiljö.

Ett nytt offentligt uppdrag för torget vid Örnens väg föreslås (100 tkr) som avser 
förstudie och ett skissuppdrag under 2018.

Förvaltningen föreslår även ett antal projekt som kan genomföras 2018:

Belysningsprojekt – Förvaltningen föreslår (1,1 mnkr) till ett ljuskonstprojekt på 
otrygga platser där förslagsvis tre platser väljs ut genom omröstning bland boende 
och tre olika konstnärer får uppdrag. Projektet invigs genom en ljusfestival 
hösten/vintern 2018.

Lekskulptur – En satsning i områden med barn och unga som t.ex. Jordbro eller 
Brandbergen, föreslås tilldelas (874 tkr).  Projektet ska bygga på deltagande bland 
barn och unga i området. Möjliga platser på kommunal mark bör inventeras, t.ex. i 
anslutning till parkleken i Jordbro.

Tunnelprojekt – projekt med ungdomar som bygger på hög grad av delaktighet på 
offentlig plats (300 tkr). Förvaltningen vill behålla projektformen som en 
återkommande satsning mot unga upp till 19 år i samarbete med Kulturskolan. 
Gestaltningen ska bestå minst tre år från uppförande. 

Digital satsning - QR-kod eller GPS styrd karta, kopplad till webben för att 
tillgängliggöra och aktivera vår befintliga offentliga konst (100 tkr). Appen ska kunna 
byggas på under längre tid så att nya verk kan adderas och vara platsspecifik för 
stadskärnan, t.ex. kan den innehålla konstnärlig inslag och berättelser inlästa av 
konstnärer.

Lös konst 
Haninge kommun har sedan 1960-talet köpt in konst till arbetsplatser inom 
kommunal verksamhet. Konsten bidrar till stimulerande och kreativa arbetsmiljöer 
som ökar trivseln för anställda och besökare i offentliga rum. Konstverken hänger i 
gemensamma utrymmen som entréer, skolor, konferensrum, väntrum, personalrum, 
korridorer samt enskilda tjänsterum. De inköpta konstverken ingår i kommunens 
depositionskonst och förvaltningarna betalar en årlig hyra för att disponera dem. I 
budgeten på 300 tkr för inköp ingår ramning, montering och skyltar.  Förvaltningen 
förslår att i vissa fall köpa in platsspecifik lös konst som ett alternativ till fast 
gestaltning, t.ex i förskolor och skolor. 

Heltidstjänst intendent offentlig konst 
Inräknat i de avsatta medlen ingår lön till en intendent för den offentliga konsten. 
Eventuellt anlitas en extern konsult som kan ansvara för något av de föreslagna 
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projekten alternativt en konservator för inventering och underhållsplan av den 
befintlig offentliga konsten.

Förslag till fördelning 2018  
Poseidons torg (2018 – 2020)  3 mnkr

Vega 2018-2022 
 Torg vid Aktivitetshus 500 tkr
 Aktivitetshus samt nya Vega-skolan 1,5 mnkr
Lekskulptur i Jordbro eller Brandbergen 874 tkr
Belysningsprojekt - otrygga platser 1,1 mnkr

Tunnelprojekt - konstprojekt med unga 300 tkr
Örnens väg – skissuppdrag nytt torg 100 tkr
Digital guide/karta 100 tkr
Lös konst 300 tkr
Summa investeringar offentlig konst 2018 7 774 tkr
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-08 KOFN 2017/149
Handläggare
Martin Englund, verksamhetscontroller

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

Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 
2018-2019 – komplettering av indikatorer och 
informationsmått

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-10-
25 om att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i 
december 2017 med förslag till kompletterande indikatorer och 
informationsmått kopplat till nämndens strategi och budget för år 
2018-2019.

Förvaltningen har med anledning av detta gått igenom nämndens 
antagna strategi och budgetdokument och utarbetat ett förslag till 
kompletterade indikatorer och informationsmått.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen förslår att fyra nya indikatorer kopplas till mål 5. 
Meningsfull fritid i nämndens strategi och budget för 2018-2019. 
Dessa utgörs av:

- Deltagartillfällen i idrotts- och kulturföreningar
- Upplevt bemötande i kultur- och fritidsverksamheter
- Upplevt bemötande fritidsgård 
- Antalet besökare offentliga kulturarrangemang

Utöver dessa föreslås tre nya informationsmått kopplas till mål 5. 
Meningsfull fritid i nämndens strategi och budget för 2018-2019. 
Dessa utgörs av:

- Andel elever per årskurs som nås av skolföreställningar
- Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar
- Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur

Förvaltningen föreslår att en ny indikator kopplas till mål 10. Ordning 
och reda på ekonomin i nämndens strategi och budget för 2018-2019. 
Den utgörs av:
- Nyttjandegrad av idrottshallar, fotbollsplaner, ishallar 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-08 KOFN 2017/149
Handläggare
Martin Englund, verksamhetscontroller

Underlag för beslut
- Kompletterande indikatorer och informationsmått till Kultur- och 
fritidsnämndens strategi och budget 2018-2019

Förslag till beslut
1. Förvaltningens förslag godkänns. 

2. Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2018-2019 
kompletteras med föreslagna indikatorer och informationsmått. 

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: 
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Datum 2017-11-11
Dnr KOFN 2017/149

Kultur- och fritidsnämnden

Kompletterande indikatorer och informationsmått till 
kultur- och fritidsnämndens strategi och budget 2018-
2019

Förslag till kompletterande indikatorer kopplat till Mål 5. Meningsfull 
fritid

Deltagartillfällen i idrotts- och kulturföreningar
Definition: Antal bidragsberättigade deltagartillfällen för barn och ungdomar (7-20 år) i 
LOK-stödsberättigade idrottsföreningar och kulturföreningar under året, dividerat med 
antal invånare 7-20 år den 31/12 uppdelat på kön. 
Källa: Kultur- och fritidsförvaltningens egen statistik samt kommunens 
befolkningsstatistik.
Mäts: Årligen.

Upplevt bemötande i kultur- och fritidsverksamheter
Definition: Avser fråga rörande brukares upplevda bemötande i Kultur- och 
fritidsförvaltningens kvalitetsundersökning riktad till biblioteksbesökare och besökare 
vid kulturarrangemang. Uppdelat på kön.
Källa: Kultur- och fritidsförvaltningens kvalitetsundersökning för kultur- och 
fritidsverksamheter.
Mäts: Vartannat år. Första gången 2018.

Upplevt bemötande fritidsgård 
Definition: Besökare 13-19 år tar på en femgradig skala( 5=stämmer helt och 
hållet)ställning till påståendet ”Jag känner mig välkommen på fritidsgården” i 
Nackanätverkets enkät. Uppdelat efter kön. 
Källa: Nackanätverkets brukarenkät för ungdomar 13-19 år på Haninges fritidsgårdar.
Mäts: Vartannat år.

Antalet besökare offentliga kulturarrangemang
Definition: Avser offentliga kulturarrangemang som kultur- och fritidsförvaltningen 
arrangerar eller samarrangerar. 
Källa: Kultur- och fritidsförvaltningens statistik. 
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Mäts: Årligen.

Förslag till kompletterande informationsmått kopplat till Mål 5. 
Meningsfull fritid

Andel elever per årskurs som nås av skolföreställningar
Definition: Antal elever per årskurs som nås av skolföreställningar per år dividerat med 
totalt antal elever per årskurs. 
Källa: Kultur- och fritidsförvaltningens statistik
Mäts: Årligen 

Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar
Definition: Indexet beräknas utifrån tre frågor i medborgarundersökningen. 
Frågorna är Vad tror eller tycker du om: 
– Öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 
– Utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?
 – Belysningen i kommunens motionsspår? 
Källa: SCB, medborgarundersökningen 
Mäts: Årligen.

Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur
Definition: Indexet beräknas utifrån tre frågor i medborgarundersökningen. 
Frågorna är Vad tror eller tycker du om:
 – Biblioteksverksamheten? 
– Utställnings och konstverksamheter? 
– Teaterföreställningar och konserter? 
Källa: SCB, medborgarundersökningen 
Mäts: Årligen

Förslag till kompletterande indikator kopplat till Mål 10. Ordning och 
reda på ekonomin

Nyttjandegrad av idrottshallar, fotbollsplaner, ishallar 
Definition: 
Nyttjandegrad idrottshallar vecka 6 (standardvecka). Antal bokade timmar i samtliga 
idrottshallar dividerat med totala antalet bokningsbara timmar. Avser hallar för 
bollsporter 38mx18m och 40mx20m. Avser bokningsbara och bokade timmar mellan 
klockan 17-22 vardagar och 8-18 helger.

Nyttjandegrad gräs- och konstgräsplaner vecka 37 (standardvecka). Antal bokade timmar på 
samtliga gräs- och konstgräsplaner dividerat med totala antalet bokningsbara timmar. 
Avser gräs- och konstgräsplaner godkända för seriespel. Avser bokningsbara och 
bokade timmar mellan klockan 17-22 vardagar och 8-18 helger.
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Nyttjandegrad ishallar vecka 6 (standardvecka). Antal bokade timmar i samtliga ishallar 
dividerat med totala antalet bokningsbara timmar. Avser alla ishallar. Avser 
bokningsbara och bokade timmar mellan klockan 17-22 vardagar och 8-18 helger.
Källa: Kultur- och fritidsförvaltningens statistik.
Mäts: Årligen.
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-09 KOFN 2017/169
Handläggare
Martin Englund, verksamhetscontroller

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

Internkontrollplan 2018

Sammanfattning
Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Den interna kontrollplanen skall ses som ett 
hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

Genom riskanalyser har kontrollmoment och rutiner som ska 
kontrolleras tagits fram. Kontrollmoment som berör samtliga 
nämnder ska ligga i samtliga nämnders internkontrollplaner. 
Därutöver ska nämndernas egna verksamheter kontrolleras.

Förvaltningen redovisar uppföljningen av internkontrollplanen för år 
2017 i årsredovisningen för år 2017.

Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2018 föreslås 
innehålla 10 kontrollpunkter. Fem av dessa är gemensamma för hela 
kommunen och följs upp av kommunens internkontrollgrupp. Övriga 
fem kontrollpunkter är specifika för kultur- och fritidsnämnden.

Förslaget till de kontrollpunkter som är specifika för kultur- och 
fritidsnämnden har utarbetats genom förvaltningens riskanalys. Vid 
riskanalysen har SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) 
fyrfältsmall för riskanalys använts. 

Underlag för beslut
- Förslag Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2018 

- Riskanalys kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2018

Förslag till beslut
1.  Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2018 godkänns

__________
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-09 KOFN 2017/169
Handläggare
Martin Englund, verksamhetscontroller

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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INTERNKONTROLLPLAN  2018 FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Gemensamma kontrollpunkter alla nämnder
Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Uppföljning

Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kommunikation och 
information

Är informationen på intranätet och 
hemsida uppdaterad och enhetlig?

Internkontrollgruppen gör gemensam 
uppföljning för alla nämnder

Kontroll Delår 2 och ÅR

Användning av företagskort Följs riktlinjerna för företagskort i 
verksamheterna?

Internkontrollgruppen gör gemensam 
uppföljning för alla nämnder

Insamling underlag, 
stickprov i vissa delar

Delår 2 och ÅR

Kompetensförsörjning Finns en plan för framtida 
kompetensförsörjning i alla 
verksamheter?

Internkontrollgruppen gör gemensam 
uppföljning för alla nämnder

Intervjuer ÅR

Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Dokumenthantering Följs reglerna för dokumenthantering? Internkontrollgruppen gör gemensam 
uppföljning för alla nämnder

Intervjuer ÅR

Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer

General Data Protection 
Regulation (GDPR). Den nya 
förordningen börjar gälla 25 
maj 2018.

Finns fungerande rutiner för GDPR i 
verksamheterna?

Internkontrollgruppen gör gemensam 
uppföljning för alla nämnder

Intervjuer ÅR
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Nämndens egna kontrollpunkter
Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Uppföljning

Nyttjande av lokaler Bokning i fel taxekategori kan ske 
medvetet. Kontroll av att den som bokat 
en lokal till en viss taxa också är den 
som har rätt att nyttja lokalen till den 
taxan. Samt att bokad lokal nyttjas.

Ansvarig chef genom vaktmästares 
kontroll Stickprov av vaktmästare 

Delår 1, 
årsredovisning.

Rutin för redovisning i 
bidragsreglemente 

Säkerställa att vi tillämpar rutin för 
redovisning enligt nytt 
bidragsreglemente. Rutinen finns för att 
följa upp om syftet med bidraget är 
uppfyllt. Områdeschef norr Stickprov

Delår 2, 
årsredovisning

Avtal Att rutin för avtalshantering följs. Områdeschef Stickprov Delår 2,
Dokumenthantering Att dokumenthanteringsplanen följs. (två 

relevanta handlingstyper specifika för 
kultur- och fritidsnämnden i 
dokumenthanteringsplanen väljs ut) Nämndsekreterare Stickprov Delår 2

Fakturahantering Att fakturor attesteras rätt (kortfakturor + 
övriga) Områdeschef

Stickprov med hjälp av 
ekonomiadministratör på 
utveckling och stöd

delår 1,delår 2, 
årsredovisning
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Riskanalys inför kultur- och fritidsnämndens  
internkontrollplan 2018 

Reglementet för internkontroll fastställer att internkontrollplanerna ska beslutas i nämnd senast 
januari för innevarande års internkontrollplan. Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp 
har med anledning av detta genomfört en riskanalys för att utarbeta ett förslag till kultur- och 
fritidsnämndens internkontrollplan. 

Riskanalys
Förvaltningens ledningsgrupp genomförde en riskanalys enligt SKLs modell(se mall nedan). De 
processer/rutiner som hamnade i rutan ”Prioritera” har både hög sannolikhet och allvarliga 
konsekvenser och ingår därför i förslaget till internkontrollplan för år 2018. 
Mall för SKLs riskanalys
Mycket 
allvarlig 
konsekvens
Allvarlig 
konsekvens

          OBSERVERA            PRIORITERA

Kännbar 
konsekvens
Obefintlig 
konsekvens

           LÅT VARA            OBSERVERA

Mycket låg 
sannolikhet

Låg 
sannolikhet

Hög 
sannolikhet

Mycket hög 
sannolikhet

I fältet för prioritera hamnade följande:
Nyttjande av lokaler 
Risk att det medvetet genomförs bokningar i fel taxekategori för att få ett lägre pris eller gratis 
lokal(nolltaxa). Det kan även vara någon med nolltaxa som genomför bokningen men att någon 
annan nyttjar tiden. Även risk att bokningar görs men att lokalen sedan inte nyttjas. Detta skulle 
kunna vara en negativ konsekvens av nolltaxa som behöver fortsätta att följas för att uppnå ett 
effektivt användande av lokaler.

Rutin för redovisning i bidragsreglemente 
I och med införande av ett nytt bidragsreglemente finns även en ny rutin för uppföljning som  
säkerställa att tilldelade bidrag har nyttjats till rätt syfte. Rutinen är ny och kräver därför extra 
uppmärksamhet för att säkerställa att den använd på rätt sätt.

Avtal
Förvaltningen har en rutin för avtalshantering. Rutinen har funnits ett tag men bedömningen är 
att det även fortsatt är viktigt att följa tillämpningen av rutinen för att säkerställa att avtal hanteras 
på ett korrekt sätt. 

Dokumenthantering
Nämndens hantering av dokument är en fråga som regleras i dokumenthanteringsplanen. Planen 
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är väldigt omfattande och om den inte följs finns risk för ett bristfälligt arkiv som både försvårar i 
verksamheten idag och lämnar luckor för eftervärlden. Två relevanta handlingstyper specifika för 
kultur- och fritidsnämnden i dokumenthanteringsplanen väljs ut.

Fakturahantering
Hanteringen av fakturor(kortfakturor och övriga) anses vara viktigt att fortsätta följa eftersom 
risken för felhantering anses vara hög och konsekvenserna kan bli allvarliga.

I fältet för observera hamnade:
Att fakturering görs enligt gällande taxor
Processen har ingått i internkontrollplanen under ett antal år och bedömningen är att ett 
förbättringsarbete har genomförts med goda resultat. 

Rutin för systematisk arbetsmiljöarbete och uppgiftsfördelning
Frågan om uppgiftsfördelning anses vara hanterad utifrån att HR kommer ta fram nya mallar för 
detta. Rutinen för det systematiska arbetsmiljöarbetet bedöms kunna hanteras genom 
uppföljningar i förvaltningens lokala ledningsgrupper som sedan rapportera till förvaltningens 
ledningsgrupp.

Utbildning hjärt- och lungräddning 
Kontroll av att HLR utbildning genomförs. Utbildning sker vart annat år. Frågan bör följas men 
inte i internkontrollplanen. 

Frånvaro i Heroma
Kontroller har genomförts i tidigare internkontrollplaner där stickproven generellt visat på goda 
resultat. Frågan om hur flextid följs upp diskuterades men bedöms kunna hanteras inom ramen 
för befintlig rutin med närmsta chef. 

Kontanthantering
Vissa av nämndens verksamheter hantera kontanter. Frågan bedöms dock bäst hanteras kopplat 
till mål 10 i kommunens mål och budget där en rutin för kontanthantering kan ses över.

Kommungemensamma kontrollpunkter
Varje nämnd ansvarar för sin egen internkontrollplan. Utöver nämndens egna kontrollpunkter 
finns ett antal kommungemensamma kontrollmomenten som ska finnas med i alla nämnders 
internkontrollplan. Dessa gemensamma moment har ledningsgruppen tagit hänsyn till i sin egen 
riskbedömning och de gemensamma kontrollmomenten läggs till det förslag som utarbetas 
utifrån genomförd riskanalys. 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område norr 2017-11-13 KOFN 2016/193
Handläggare
Klas Sandberg, områdechef norr

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

Principer för fördelning av träningstider (utomhus)

Sammanfattning
2017-02-08 antog nämnden förvaltningens förslag till principer för 
fördelning av träningstider (utomhus). Beslutet har främst berört 
fotbollsföreningarna samt en friidrottsförening. Förslag till beslut 
grundade sig på en omvärldspaning som förvaltningen genomfört där 
man tittat på tio olika kommuners fördelningsprinciper, detta dels för 
att identifiera framgångsfaktorer som harmoniserar med 
Riksidrottsförbundets rekommendationer samt också att det 
harmoniserar med Haninge kommuns idrottspolitiska program. 
Förvaltningen hade även inhämtat information från 
Stockholmsidrotten och kommunens idrottsföreningar.

Nuvarande fördelningsprinciper beslutades gälla innevarande säsong 
för att sedan utvärderas och rapporteras till kultur- och 
fritidsnämnden.

Förvaltningens synpunkter
Föreningarna har vid en föreningsdialog uttryckt att man i stort varit 
nöjda med gällande fördelningsprinciper.

Förvaltningen ser positivt på nuvarande fördelningsprinciper samt att 
man upplever en ökad förståelse för fördelningar av plantider hos 
föreningarna. Då nya anläggningar tillkommer och föreningars 
verksamhet utvecklas över åren föreslår förvaltningen att nämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att årligen se över, utvärdera och föreslå 
eventuella justeringar/tillägg till principerna.

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2017-10-25 Utvärdering av principer för fördelning 
av utomhusanläggningar

- Principer för fördelning av utomhusanläggningar – antagna av 
kultur- och fritidsnämnden 2017-02-08, § 10
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område norr 2017-11-13 KOFN 2016/193
Handläggare
Klas Sandberg, områdechef norr

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens 

utvärdering av principer för fördelning av utomhustider.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
fördelningsprinciperna för fördelning av utomhustider gäller 
tills vidare med föreslagna justeringar

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Klas Sandberg
Områdeschef norr

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: Klas Sandberg, Idrottsstrateg
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Datum 2017-10-25

Avdelning
Richard Wendt

Kultur- och fritidsnämnden

Utvärdering av principer för fördelning av 
utomhusanläggningar

Sammanfattning
2017-02-08 antog nämnden förvaltningens förslag till principer för fördelning av 
träningstider (utomhus). Beslutet har främst berört fotbollsföreningarna samt en 
friidrottsförening. Förslag till beslut grundade sig på en omvärldspaning som 
förvaltningen genomfört där man tittat på tio olika kommuners fördelningsprinciper, 
detta dels för att identifiera framgångsfaktorer som harmoniserar med 
Riksidrottsförbundets rekommendationer samt också att det harmoniserar med 
Haninge kommuns idrottspolitiska program. Förvaltningen hade även inhämtat 
information från Stockholmsidrotten och kommunens idrottsföreningar.

Nuvarande fördelningsprinciper beslutades gälla innevarande säsong för att sedan 
utvärderas och rapporteras till kultur- och fritidsnämnden.

Tillvägagångssätt tilldelning utomhustider 2017
Föreningarna blir tilldelade en pott tider utifrån antal aktiva medlemmar i de givna 
ålderskategorierna. Föreningarna får själva fördela ut dessa tider till de enskilda lagen.
Vi utgår från närhetsprincipen när vi fördelar ut tiderna men då 2 av föreningarna har 
rätt till fler antal speltimmar än som finns på deras närbelägna fotbollsplan så har 
vissa tider varit tvungna att fördelas ut på de andra fotbollsplanerna, vilket medfört 
att vissa lag får åka långt hemifrån för att träna. 

Idag är det främst en idrottsförening (Vendelsö IK) som fått dela upp sina lag på fler 
olika fotbollsplaner då föreningen är så dominerande i sin storlek och har rätt till 
drygt 40% av de tilldelningsbara träningstiderna. 
Vid läggning av konstgräsplan vid Haningevallen och såsmåningom Lyckeby kan vi 
fördela tider på denna plan åt Vendelsö IK och därmed frigöra ett flertal tider på 
Torvalla IP3, 
Hanvedens IP och Brandbergens IP som andra föreningar och prioriterade 
målgrupper kan fördelas tider på. 
Dock bör förtydligas att idag är efterfrågan på bokningsbara träningstider är större än 
efterfrågan. Det bör utredas vidare i ett senare skede om detta förhållande håller i sig 
efter det att de tre planerade fotbollsplanerna står färdiga.
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Utfall
Friidrott
Friidrotten har blivit tilldelade de tider de önskade på naturgräsplan och friidrottsytan 
Torvalla.

Fotboll
Vi har 133 timmar/vecka att fördela ut till fotbollsföreningarnas ungdomstider 
(måndag-fredag 16.00-20.30) samt 45 timmar/vecka att fördela ut till föreningarnas 
seniorlags träningstider (måndag-fredag 20.30-22.00).

Vi fördelar ut tider på följande 11-spelarplaner med konstgräs: Jordbro IP, Torvalla 
IP3, Hanvedens IP, Tungelsta IP, Brandbergens IP, Vendelsömalms IP.
Dalarö IP fördelas inte några tider på till andra föreningar än Dalarö SK då avståndet 
för övriga föreningar till Dalarö är för långt.

Följande föreningar har under gångna säsong blivit tilldelade tider på 
fotbollsplanerna: Vendelsö IK, IFK Haninge, Vega FC, Västerhaninge IF, Tungelsta 
IF, AC Jordbro, Dalarö SK.

Matchtid, dvs lördag-söndag samt måndag- och/eller fredag kväll (20.00-22.00) på 
vissa planer, planeras i samråd med Stockholms fotbollsförbund.

Föreningsdialog
Berörda fridrott och fotbollsföreningar blev inbjudna till ett dialogmöte som hölls 
den 19 oktober 2017. De föreningar som inte hade möjlighet att närvara fick 
möjlighet att inkomma skriftligen till förvaltningen om sina synpunkter. 
Hälften av föreningar närvarade vid dialogmötet, ingen förening inkom skriftligen 
med synpunkter.

Föreningarna har uttryckt att man i stort är nöjd med fördelningsprinciperna men att 
det finns ett antal brister och önskemål om tillägg.

Synpunkter från föreningarna som påverkar fördelningsprinciperna
- Prioritera U17 & u19-lag som elit och få in dessa i nivå 2 alt 3 
- Gör om vardagstid 16.00-17.00 till ”strötid”. Tiden tilldelas idag men är svårt att nyttja
- Reservlag bör inte tilldelas träningstider 

Övriga synpunkter från föreningarna
- Anlägg fler konstgräsplaner. Efterfrågan på tränings/matchtillfällen för barn och 
ungdomar är större än tillgången.
- Värdera fotbollen som en idrott som pågår under hela året.
- Ploga/värm upp fler konstgräsplaner vintertid
- Bättre underhåll Brandbergen & Vendelsömalm önskas
- Starta upp Torvalla januari istället för februari
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Efter ett års användande av fördelningsprinciperna, och efter vad som framkommit 
under ärendets beredning, så ser förvaltningen sammanfattningsvis att principerna för 
fördelning av utomhustider fastställs tills vidare med följande justeringar.

Under ”Allmänt”
Lägg till och definiera Huvudsäsong/Vintersäsong för att principerna bör vara 
samstämmiga med beslutet av nolltaxa – definition av huvudsäsong (se Dnr KOFN 
2015/29 ärendenummer 69) 
Detta sker genom att lägga till texten:
Fördelning av tider sker under fastställd huvudsäsong och vintersäsong.
Huvudsäsong fastställs till den 1 april – 30 november.
Eftersäsong fastställs till 1 december – 31 mars

Förtydliganden 
”Verksamheter som inriktar sig på prioriterade målgrupper har företräde till vardagstider klockan 
15.00 – 17.00 som inte är bokade av skola” bör förtydligas till att bli följande text:
”Verksamheter som inriktar sig på prioriterade målgrupper, som definieras i Haninge kommuns 
idrottspolitiska program, har företräde till vardagstider klockan 15.00 – 17.00 som inte är bokade av 
skola”. 

Under ”Princip vid fördelning av träningstider”
Första stycket förtydligas för att på så sätt tydliggöra under vilka tider barn och 
ungdomar fördelas:
”För barn och ungdomar (7-20 år) tilldelas tid baserat på antal bidragsberättigade medlemmar på 
vardagar mellan klockan 17.00 – 20.30. Medlemmarna hämtas från kommunens bidragssystem där 
det åligger föreningarna att årligen redovisa sina medlemmar och delas in i följande åldersintervaller:”

Förtydliga stycket som avser fördelning av tider till seniorer till att lyda
”För seniorer i lagidrott baseras fördelningen på antal lag och serietillhörighet, på vardagar mellan 
klockan 20.30 – 22.00, kommande säsong enligt följande nivåer:”

1. Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan och Elitettan
2. Div.1 herrar, Div.1 damer, Div.2 herrar och Div.2 damer
3. Div.3 herrar, Div.3 damer, Div.4 herrar och Div.4 damer
4. Div.5 herrar, Div.5 damer, Div.6 herrar och Div.7 herrar

För att förtydliga i principerna att vi har möjlighet att fördela tid på vinterplan föreslås 
att under denna rubrik också tilläggs:
”Fördelning av tider på vinterplan sker med hänsyn till tillgängliga planer enligt rådande principer”

Under ”Arrangemang och matchläggning”
Förtydliga 2:a meningen med vilket/vilka specialistidrottsförbund som avses så att 
meningen lyder:
”Matchläggning sker i samråd med StFF/SvFF”

Under ”Ansökan om träningstider”
Första meningen förtydligas genom att vi lägger in information om hur 
bokningsbeskeden meddelas till föreningarna. Meningen lyder således:
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”Ansökan ska ha kommit in till kommunen i rätt tid och vara undertecknad av ansvarig 
kontaktperson. Bokningsbesked skickas med e-post till den av föreningen oss meddelad e-postadress.
Förvaltningen föreslår att inte  prioritera ungdoms och juniorlagen och betrakta dessa 
som elitlag såsom framkom i föreningsdialogen. Detta då vi ser att det skulle sätta fokus 
på elitsatsning i ungdomsåren. Vad gäller föreningarnas synpunkt på att reservlagen inte 
ska tilldelas träningstid så tränar reservlagen tillsammans med A-lagen i alla föreningar  
utom i ett fall där reservlaget tränar själv. Konsekvensen av att inte fördela träningstider 
till reservlagen bör analyseras ytterligare innan ett eventuellt beslut fattas.

Förvaltningen ser positivt på nuvarande fördelningsprinciper samt att man upplever en 
ökad förståelse för fördelningar av plantider hos föreningarna. Då nya anläggningar 
tillkommer och föreningars verksamhet utvecklas över åren föreslår förvaltningen att 
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen se över, utvärdera och föreslå 
eventuella justeringar/tillägg till principerna.

Underlag för beslut
- Principer för fördelning av utomhusanläggningar - antagna av kultur- och 

fritidsnämnden 2017-02-08, § 10

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens utvärdering av principer 
för fördelning av utomhustider.

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördelningsprinciperna för fördelning av 
utomhustider gäller tills vidare med föreslagna justeringar.

Maria Lindeberg
Förvaltningschef Klas Sandberg

Områdeschef Norr

___________
Expedieras: Akt
För verkställande:
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För kännedom: Idrottsstrateg, Klas Sandberg

Sidan 52 av 302



1(4)

 

Principer för fördelning av 

utomhusanläggningar

Inledning

Haninge kommun använder sig av en fördelningsprincip för att i möjligaste mån fördela träningstider 

på utomhusanläggningar på ett rättvist sätt.

Föreningar och eventuella andra verksamheter, till exempel fritidsgårdar för ungdomar, kan ansöka 

om träningstider i utomhusanläggningar i kommunen och målet är att kunna erbjuda alla möjlighet 

till regelbunden fysisk aktivitet.

I regel är det större efterfrågan på träningstider än vad som är möjligt att fördela. Därför gör 

kommunen en prioritering när träningstider ska fördelas.
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Allmänt

Fördelning av träningstider ska i första hand ske till vedertagna utomhusidrotter men även nya 

idrotter ska ges möjligheter att tilldelas träningstid. 

Fördelning av träningstider ska primärt ske inom föreningarnas närområde, som definieras av 

förvaltningen. 

Träningstider fördelas i första hand måndag – fredag under fastställd huvudsäsong. På helger 

prioriteras matchtider och arrangemang. 

En idrott tilldelas träningstid om den har tävlings och träningssäsong under övervägande delen av sin 

idrotts fastställda säsong.

Vissa träningstider kan komma att användas för kultur- och fritidsförvaltningens öppna verksamheter 

för barn och ungdomar (7-20 år) samt personer med funktionsnedsättning.

Verksamheter som inriktar sig på prioriterade målgrupper har företräde till vardagstider klockan 

15.00–17.00 som inte är bokade av skola.

Tilldelningen av träningstider remitteras innan den fastställs inför en ny huvudsäsong till de 

föreningar som ansökt om träningstider.

Prioriteringar vid fördelning av träningstider 

Barn och ungdomar (7-20 år) ska tilldelas träningstid baserat på antal bidragsberättigade 

medlemmar. För seniorer i lagidrott tilldelas träningstid utifrån antal lag och serietillhörighet. 

Barn och ungdomar (7-20 år) ska tilldelas träningstider på vardagar klockan 16.00–20.30. Seniorer ska 

i huvudsak tilldelas träningstider klockan 20.30–22.00. Elitverksamheter kan undantas från denna 

princip.*

Individuella idrotter tilldelas träningstid efter behov inom respektive idrott i tillgängliga anläggningar.

* Som elitverksamhet för seniorer i lagidrott räknas vanligtvis spel i någon av de tre högsta nationella serienivåerna. För individuella idrotter definieras elitverksamhet i respektive idrotts 
fördelningsregler. Avvikelser från denna definition kan förekomma.
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Princip vid fördelning av träningstider

För barn och ungdom 7-20 år tilldelas träningstid baserat på antal bidragsberättigade medlemmar. 

Medlemmarna hämtas från kommunens bidragssystem där det åligger föreningarna att årligen 

redovisa sina medlemmar och delas in i följande åldersintervaller:

7-9 år är berättigade till 1 träningstillfälle/vecka

10-12 år är berättigade till 2 träningstillfälle/vecka

13-16 år är berättigade till 2 träningstillfälle/vecka

17-20 år är berättigade till 3 träningstillfälle/vecka

För seniorer i lagidrott tilldelas träningstid utifrån antal lag och serietillhörighet kommande säsong 

enligt följande nivåer:

1. Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan och Elitettan 

2. Div. 1 herrar, Div 1 damer, Div. 2 herrar och Div. 2 damer

3. Div. 3 herrar, Div. 3 damer, Div. 4 herrar och Div. 4 damer 

4. Div 5 herrar och Div. 6 herrar

Nivå 1 tilldelas 5 träningstillfällen/vecka

Nivå 2 tilldelas 4 träningstillfällen/vecka

Nivå 3 tilldelas 3 träningstillfällen/vecka

Nivå 4 tilldelas 2 träningstillfällen/vecka

All övrig serieverksamhet som klassificeras lägre än ovan tilldelas 1 träningstillfälle/vecka

Förvaltningen har som ambition att föreningar ska tilldelas träningstid i definierat närområde.
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Arrangemang och matchläggning

Föreningar och eventuella andra verksamheter, till exempel fritidsgårdar för ungdomar har under 

fastställd huvudsäsong företräde att arrangera idrottsarrangemang.

Matchläggning sker i samråd med specialidrottsförbund. 

Arrangemang och matcher har företräde före träningsverksamhet. Vid eventuella flyttar av matcher 

eller arrangemang efter fastställd fördelning av träningstider bör föreningarna i möjligaste mån 

förlägga dessa på sin tilldelade träningstid.

Arrangemang och cuper får inte planeras in under ordinarie spelsäsong enligt StFF/SvFF 

serieläggning.

Ansökan om träningstider

Ansökan ska ha kommit in till kommunen i rätt tid och vara undertecknad av ansvarig kontaktperson. 

Information om när ansökningar ska lämnas till kommunen finns på kommunens webbplats. 

Ansökningar efter utsatt tid bedöms från fall till fall. Om föreningens verksamhet kraftigt avviker från 

kommunens syfte med fördelning av tider har kommunen rätt att fördela om tiderna.
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (4)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-14 KOFN 2017/127
Handläggare
Daniel Hult, utredare

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

Utredning av föreningsdriven fritidsgård

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges Mål och budget 2017 – 2018 gavs kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla en 
föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen. Alexandra Anstrell (M) 
inkom 2016-09-09 med en motion om att införa 
upphandling/föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar (dnr: KS 
2016/413). Kultur- och fritidsnämnden gavs med anledning av denna 
motion i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda förutsättningarna 
för att utveckla föreningsdrivna fritidsgårdar ur ett helhetsperspektiv. 
Utredningen avser att uppfylla båda dessa uppdrag.

Förvaltningens synpunkter
Utredningen visar på att det är avgörande om det är föreningsdrivna 
fritidsgårdar eller föreningsdrivna träffpunkter som avses för att kunna 
fastslå förutsättningarna för föreningsdrift. Båda dessa faller inom 
”paraplydefinitionen” fritidsgårdsverksamhet. Enligt förvaltningens 
gällande riktlinjer definieras fritidsgårdar som den öppna 
verksamhetens kärnverksamhet och träffpunkter som en 
kompletterande och enklare form av öppen verksamhet. Detta har att 
göra med frågan om vilket uppdrag fritidsgårdar och träffpunkter ska 
ha – för vem ska verksamheterna finnas till för, hur ska 
fritidsgårdarnas respektive träffpunkternas basverksamhet se ut, ska 
respektive verksamhet nödvändigtvis leda till ett mervärde (till 
exempel ökad kompetens hos individen) eller räcker egenvärdet i att 
få besöka verksamheten och ha en meningsfull fritid? Utredningen 
visar att den kommunala fritidsgårdsverksamheten är inriktad både 
emot egenvärdet d.v.s. främja en aktiv fritid, det sociala umgänget och 
skapandet av en inramning som utgör ett komplement till skolans 
miljö – och för att skapa ett mervärde genom ”prova-på-aktiviteter” 
som avser att väcka nya intressen hos ungdomarna för att de därefter 
ska kunna gå vidare och utveckla intresset på egen hand. 

Ska föreningsdrivna fritidsgårdar ersätta kommunalt drivna 
fritidsgårdar är det därför väsentligt att dessa riktlinjer, som även 
ställer högre krav på bemanning och öppethållande, kan säkerställas. 
Den mest naturliga finansieringsformen för detta är ett offentligt 
kontrakt vilket i sin tur aktiverar upphandlingsförfarandets regler. 
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Utredningen visar dock på flertalet ofördelaktiga omständigheter som 
ett offentligt kontrakt är behäftat med. Dels begränsade möjligheter 
att under upphandling formulera evidenta kvalitetsindikatorer som är 
både möjliga att följa och samtidigt relevanta för den typ av 
verksamhet som ska bedrivas, exempelvis ”mjuka värden” såsom 
ungdomarnas subjektiva upplevelser av levererad kvalitet och den 
värdegrund som ska genomsyra verksamheten. Dels begränsningar att 
inom ramen för offentligt kontrakt säkerställa flexibilitet så att 
verksamheten kan anpassas efter förändrade omständigheter. 
Forskning visar på en ökad differentiering bland ungdomars 
fritidsintressen vilket innebär att förändringen av de aktiviteter som 
efterfrågas sker i allt snabbare takt. Dels föreningslivets ofta 
begränsade möjligheter att vinna, och på ett adekvat sätt delta i, 
upphandlingar i konkurrens med privata aktörer. I upphandling finns 
inga säkra sätt för kommunen att ”garantera” att kontraktet går till en 
förening och inte en annan aktör. Sammantaget bedömer därför 
utredningen att upphandling i syfte att låta föreningar driva 
fritidsgårdar inte är lämpligt.

Utredningen bedömer däremot att föreningsdrivna träffpunkter är 
genomförbart under vissa förutsättningar. Förvaltningens riktlinjer för 
träffpunkternas verksamhet inte är lika omfattande jämfört med 
fritidsgårdar. Det ger i sin tur en större möjlighet för föreningen att 
bedriva en öppen verksamhet som är anpassad efter den övriga 
föreningsverksamheten. Om kommunen finner träffpunkter lämpliga 
att stödja kan kommunen låta föreningen disponera verksamheten 
och genom avsaknad av detaljstyrning från kommunens sida öppna 
upp för bidragsfinansiering eller Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
som möjliga alternativ. Av detta skäl har utredningen gjort en juridisk 
redogörelse över vilka möjligheter och begränsningar som respektive 
finansieringsform är förenad med. I generell mening går dock inte 
förorda den ena eller andra formen, utan tillämpningsbarheten bör 
avgöras i det enskilda fallet. Detta beror i hög grad på den enskilda 
föreningens kapacitet, intresse, ersättningsanspråk, inriktning et 
cetera.

Enskilda fall som utredningen har beaktat är de två förslag som 
kommit från Västerhaninge IF och Vendelsö IK. Förslagen liknar 
både varandra och andra befintliga idrottsfritids (även kallade 
profilfritids) i exempelvis Tyresö kommun. Huruvida detta är initiativ 
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som kultur- och fritidsnämnden bör stödja anser utredningen bör 
avgöras utifrån två förutsättningar. För det första, inom 
strategiområdet Barn och unga rustas för framtiden pågår under 2017 ett 
arbete med att ta fram en fritidsgårdsplan som ska peka ut i vilken 
riktning kommunens fritidsgårdsverksamheter ska utvecklas. 
Etableringar av nya verksamheter bör således invänta detta arbete. 
För det andra, föreningarna föreslår ersättning för lönekostnader för 
ledarledd verksamhet. Enligt kultur- och fritidsnämndens nya 
bidragsreglemente som träder i kraft 2018-01-01 står dock i de 
allmänna villkoren: ”bidrag medges ej för lön”. Bidragsfinansiering är 
således inte ett möjligt alternativ vilket innebär att kommunen i så fall 
behöver föra dialog med föreningarna om andra finansieringsformer, 
möjligtvis IOP. IOP-samverkan, som avtalsform, växer fram genom 
dialog och samsyn mellan berörda parter. Innan IOP-processen har 
initierats av föreningen går det inte att med säkerhet avgöra vilka 
förutsättningar som finns för sådan samverkan eftersom även den 
strategiska inriktningen bör tas i beaktning för att kunna avgöra 
utfallet i ett helhetsperspektiv. Dock bör IOP sträva efter att 
harmonisera enligt bidragsreglementets allmänna villkor, exempelvis 
gällande bestämmelser för religiösa organisationer, eftersom 
samverkan ska bygga på parters gemensamma värdegrund.     

Beträffande förutsättningarna att utveckla en föreningsdriven 
fritidsgård i Brandbergen så finns där redan två föreningsdrivna 
verksamheter som kan liknas vid träffpunkter eller annan öppen 
verksamhet. Haninge Boxningsklubb tillhandahåller en öppen 
verksamhet i Brandbergens centrum som med särskild inriktning 
emot integration och hjälpa ungdomar som tillhör utsatta 
grupperingar (s.k. riskzonen). Ridklubben Mulen tillhandhåller öppen 
verksamhet i form av socialt inriktad häst- och djurverksamhet på 
Skutans gård i området strax utanför Brandbergen. Förvaltningens 
uppfattning är att dessa verksamheter är värdefulla för Brandbergens 
(med omnejd) barn och unga. Då ingen annan förening har ett 
konkret förslag på att utveckla föreningsdriven verksamhet anser 
utredningen att uppdraget att utreda möjligheten att utveckla en 
föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen är uppfyllt genom fortsatt 
samverkan med tidigare nämnda föreningar.

Underlag för beslut
- Utredning 2017-11-14 – Utredning av föreningsdriven fritidsgård.
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Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 4 (4)
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- Beslut KF 2017-05-08 § 122 – Motion från Alexandra Anstrell (M) 
om upphandling/föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar.

- Motion 2016-09-09 – från Alexandra Anstrell (M) om 
upphandling/föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar.

Förslag till beslut
1. Utredningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef Utveckling och stöd

Expedieras: Akt, kommunstyrelsen

För verkställighet: 

För kännedom: Klas Sandberg, Maria Backe, Catarina Ramberg, 
Richard Wendt, Jens Eriksson, Anders Kindblom, Susanne Hoflin, 
Anne Norman, Maud Björnstedt 

Sidan 60 av 302



 

   2017-11-14 
Daniel Hult, Utveckling och stöd 

 

 

 

 

 

 

 
UTREDNING 

Förutsättningar för föreningsdrift av 
fritidsgårdsverksamhet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan 61 av 302



 

1 
 

 

Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning ............................................................................................................................................ 2 
Inledning ........................................................................................................................................................ 4 
Befintlig kommunal fritidsgårdsverksamhet ............................................................................................. 6 
Vad är fritidsgårdsverksamhet? ................................................................................................................ 11 
Finansieringsformer ................................................................................................................................... 21 
Införande av föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet .......................................................................... 29 
Avslutande diskussion ............................................................................................................................... 33 
Referenser .................................................................................................................................................... 37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan 62 av 302



 

2 
 

 

Sammanfattning 
 
I kommunfullmäktiges Mål och budget 2017 – 2018 gavs kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att utreda möjligheten att utveckla en föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen. 
Alexandra Anstrell (M) inkom 2016-09-09 med en motion om att införa 
upphandling/föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar (dnr: KS 2016/413). Kultur- och 
fritidsnämnden gavs med anledning av denna motion i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningarna för att utveckla föreningsdrivna fritidsgårdar ur ett 
helhetsperspektiv. Utredningen avser att uppfylla båda dessa uppdrag. 

 
Utredningen visar på att det är avgörande om det är föreningsdrivna fritidsgårdar eller 
föreningsdrivna träffpunkter som avses för att kunna fastslå förutsättningarna för föreningsdrift. 
Båda dessa faller inom ”paraplydefinitionen” fritidsgårdsverksamhet. Enligt förvaltningens 
gällande riktlinjer definieras fritidsgårdar som den öppna verksamhetens kärnverksamhet 
och träffpunkter som en kompletterande och enklare form av öppen verksamhet. Detta har 
att göra med frågan om vilket uppdrag fritidsgårdar och träffpunkter ska ha – för vem ska 
verksamheterna finnas till för, hur ska fritidsgårdarnas respektive träffpunkternas 
basverksamhet se ut, ska respektive verksamhet nödvändigtvis leda till ett mervärde (till 
exempel ökad kompetens hos individen) eller räcker egenvärdet i att få besöka 
verksamheten och ha en meningsfull fritid? Utredningen visar att den kommunala 
fritidsgårdsverksamheten är inriktad både emot egenvärdet d.v.s. främja en aktiv fritid, det 
sociala umgänget och skapandet av en inramning som utgör ett komplement till skolans 
miljö – och för att skapa ett mervärde genom ”prova-på-aktiviteter” som avser att väcka nya 
intressen hos ungdomarna för att de därefter ska kunna gå vidare och utveckla intresset på 
egen hand.  
 
Ska föreningsdrivna fritidsgårdar ersätta kommunalt drivna fritidsgårdar är det därför 
väsentligt att dessa riktlinjer, som även ställer högre krav på bemanning och öppethållande, 
kan säkerställas. Den mest naturliga finansieringsformen för detta är ett offentligt kontrakt 
vilket i sin tur aktiverar upphandlingsförfarandets regler. Utredningen visar dock på flertalet 
ofördelaktiga omständigheter som ett offentligt kontrakt är behäftat med. Dels begränsade 
möjligheter att under upphandling formulera evidenta kvalitetsindikatorer som är både 
möjliga att följa och samtidigt relevanta för den typ av verksamhet som ska bedrivas, 
exempelvis ”mjuka värden” såsom ungdomarnas subjektiva upplevelser av levererad kvalitet 
och den värdegrund som ska genomsyra verksamheten. Dels begränsningar att inom ramen 
för offentligt kontrakt säkerställa flexibilitet så att verksamheten kan anpassas efter 
förändrade omständigheter. Forskning visar på en ökad differentiering bland ungdomars 
fritidsintressen vilket innebär att förändringen av de aktiviteter som efterfrågas sker i allt 
snabbare takt. Dels föreningslivets ofta begränsade möjligheter att vinna, och på ett adekvat 
sätt delta i, upphandlingar i konkurrens med privata aktörer. I upphandling finns inga säkra 
sätt för kommunen att ”garantera” att kontraktet går till en förening och inte en annan 
aktör. Sammantaget bedömer därför utredningen att upphandling i syfte att låta föreningar 
driva fritidsgårdar inte är lämpligt. 
 
Utredningen bedömer däremot att föreningsdrivna träffpunkter är genomförbart under 
vissa förutsättningar. Förvaltningens riktlinjer för träffpunkternas verksamhet inte är lika 
omfattande jämfört med fritidsgårdar. Det ger i sin tur en större möjlighet för föreningen 
att bedriva en öppen verksamhet som är anpassad efter den övriga föreningsverksamheten. 
Om kommunen finner träffpunkter lämpliga att stödja kan kommunen låta föreningen 
disponera verksamheten och genom avsaknad av detaljstyrning från kommunens sida öppna 
upp för bidragsfinansiering eller Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som möjliga 
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alternativ. Av detta skäl har utredningen gjort en juridisk redogörelse över vilka möjligheter 
och begränsningar som respektive finansieringsform är förenad med. I generell mening går 
dock inte förorda den ena eller andra formen, utan tillämpningsbarheten bör avgöras i det 
enskilda fallet. Detta beror i hög grad på den enskilda föreningens kapacitet, intresse, 
ersättningsanspråk, inriktning et cetera. 
 
Enskilda fall som utredningen har beaktat är de två förslag som kommit från Västerhaninge 
IF och Vendelsö IK. Förslagen liknar både varandra och andra befintliga idrottsfritids (även 
kallade profilfritids) i exempelvis Tyresö kommun. Huruvida detta är initiativ som kultur- 
och fritidsnämnden bör stödja anser utredningen bör avgöras utifrån två förutsättningar. 
För det första, inom strategiområdet Barn och unga rustas för framtiden pågår under 2017 ett 
arbete med att ta fram en fritidsgårdsplan som ska peka ut i vilken riktning kommunens 
fritidsgårdsverksamheter ska utvecklas. Etableringar av nya verksamheter bör således 
invänta detta arbete. För det andra, föreningarna föreslår ersättning för lönekostnader för 
ledarledd verksamhet. Enligt kultur- och fritidsnämndens nya bidragsreglemente som träder 
i kraft 2018-01-01 står dock i de allmänna villkoren: ”bidrag medges ej för lön”. 
Bidragsfinansiering är således inte ett möjligt alternativ vilket innebär att kommunen i så fall 
behöver föra dialog med föreningarna om andra finansieringsformer, möjligtvis IOP. IOP-
samverkan, som avtalsform, växer fram genom dialog och samsyn mellan berörda parter. 
Innan IOP-processen har initierats av föreningen går det inte att med säkerhet avgöra vilka 
förutsättningar som finns för sådan samverkan eftersom även den strategiska inriktningen 
bör tas i beaktning för att kunna avgöra utfallet i ett helhetsperspektiv.      
 
Beträffande förutsättningarna att utveckla en föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen så 
finns där redan två föreningsdrivna verksamheter som kan liknas vid träffpunkter eller 
annan öppen verksamhet. Haninge Boxningsklubb tillhandahåller en öppen verksamhet i 
Brandbergens centrum som med särskild inriktning emot integration och hjälpa ungdomar 
som tillhör utsatta grupperingar (s.k. riskzonen). Ridklubben Mulen tillhandhåller öppen 
verksamhet i form av socialt inriktad häst- och djurverksamhet på Skutans gård i området 
strax utanför Brandbergen. Förvaltningens uppfattning är att dessa verksamheter är 
värdefulla för Brandbergens (med omnejd) barn och unga. Då ingen annan förening har ett 
konkret förslag på att utveckla föreningsdriven verksamhet anser utredningen att uppdraget 
att utreda möjligheten att utveckla en föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen är uppfyllt 
genom fortsatt samverkan med tidigare nämnda föreningar. 
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Inledning 
 
Uppdragsbeskrivning 
 
Denna utredning har tillkommit för att uppfylla två uppdrag som ålagts kultur- och 
fritidsnämnden. I kommunfullmäktiges Mål och budget 2017-2018 gavs kultur- och fritidsnämnden 
i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla en föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen. 
Alexandra Anstrell inkom 2016-09-09 med en motion om upphandling/föreningsdrift av 
kommunens fritidsgårdar (dnr: KS 2016/413). Kultur- och fritidsnämnden gavs med anledning 
av denna motion i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda förutsättningarna för att utveckla 
föreningsdrivna fritidsgårdar ur ett helhetsperspektiv. 
 

Metod 

 
Datainsamling har skett via flertalet olika metoder beroende av vilken typ av underlag som 
eftersökts, åtkomsten till eftersökt information och en bedömning av informationens reliabilitet 
och validitet. Underlag för omvärldsspaningen har i huvudsak samlats in via rapporter, 
sammanställningar, statistik, styrdokument, intervjuer med tjänstemän och sakkunniga på 
organisationer och andra myndigheter samt uppsökande observationer av olika typer av 
verksamheter. Invärldsspaningen bygger i huvudsak på granskningsmaterial, skrivelser, statistik, 
dialog med olika tjänstemän med spetskompetens och intervjuer med föreningsrepresentanter. 
Utredningens resultat bygger på en induktiv och delvis explorativ analys av empiriskt material. 
Materialets tillförlitlighet bedöms vara tillräckligt bra för att kunna svara mot uppdraget på en 
övergripande nivå inom Haninge kommun.       
 

Begreppsdefinitioner 
 
Begrepp som är kopplade till fritidsverksamhet och fritidsgårdsverksamhet har i många fall, och 
delvis beroende av kontext, olika innebörder. Vardagligt språkbruk är exempelvis inte alltid 
synonymt med de begrepp som används i styrdokument, uppföljningar och kategoriseringar av 
fritidsgårdsverksamhet. För att förstå hur utredningen hanterar dessa tvetydigheter följer en 
redogörelse enligt så som utredningen valt att begagna sig av begreppen. Syftet med detta är inte 
att försöka fastslå de olika begreppens innebörd ”de facto”, utan för att särskilja på innebörden 
av exempelvis fritidsgårdsverksamhet och fritidsgård. 
 
Fritidsverksamhet 
I utredningen används begreppet för att beskriva fritidsverksamhet främst i de fall då det inte 
avser en särskild inriktning. Det kan således innefatta både eftermiddagsverksamhet (för 10 – 12 
år) och/eller eftermiddagsverksamhet för blandade målgrupper (10 – 12 år och högstadie). 
 
Fritidsgårdsverksamhet 
I utredningen används begreppet (i de flesta fall) för att beskriva fritidsgårdsverksamhet som 
riktar sig emot eftermiddagsverksamhet och/eller kvällsverksamhet. Fritidsgårdsverksamhet kan i 
sin tur bedrivas i flertalet olika ”fritidsgårdsformer” – fritidsgård, träffpunkt eller annan öppen 
verksamhet.  
 
Fritidsgård 
Detta begrepp är kanske det som kan uppfattas som mest tvetydigt i hur det används. I 
utredningen används begreppet både för att beskriva subjektet fritidsgård (alltså som en plats, 
byggnad eller lokal) och för att beskriva den verksamhet som innefattas av kvällsverksamhet riktad 
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emot ungdomar i högstadie- och gymnasieålder. Dock så finns det fritidsgårdsverksamheter som 
har ordet ”fritidsgård” i sitt namn (exempelvis Vendelsö fritidsgård), men som utifrån 
verksamhetens inriktning snarare är att likna vid en annan typ av ”fritidsgårdsform”, såsom 
träffpunkt eller annan öppen verksamhet. Detta innebär att en fritidsgård som subjekt i praktiken 
kan ha verksamhet som även innefattar eftermiddagsverksamhet för 10 – 12 år, medan fritidsgård 
som kategorisering avser verksamhet riktad emot 13 – 19 år. 
 

Disposition    
 
Utredningsrapporten är indelad i sex huvudavsnitt. Det första avsnittet består av en inledning där 
uppdraget beskrivs, en kort redogörelse för hur utredningsunderlaget har samlats in och en 
bedömning av dess tillförlitlighet samt definieringar av vissa (mångtydiga) begrepp som 
utredningen begagnar sig av. Det andra avsnittet består av dels en faktaredogörande del över den 
kommunala fritidsgårdsverksamhetens öppettider, lokaler, bemanning, besökarantal, och dels av 
en samlad beskrivning av fritidsgårdsverksamhetens aktiviteter, efterfrågan et cetera. Det tredje 
avsnittet redogör relevanta infallsvinklar såsom strategisk inriktning, hur behov av verksamhet 
kan definieras och hur dessa utmynnar i skillnader mellan fritidsgårdar, träffpunkter och annan 
öppen verksamhet. Det fjärde avsnittet är en genomgång av de tre finansieringsformer som är 
aktuella vid köp av tjänst, samverkan eller bidragsstödjande gentemot extern part. Ur ett 
helhetsperspektiv är dessa förutsättningar av relevans även i lokala och enskilda fall, varför 
utredningens generaliserbarhet i huvudsak utgörs av vilka möjligheter och begränsningar de olika 
finansieringsformerna är sammankopplade med. Det femte avsnittet utreder de konkreta förslag 
från föreningar som kommit utredningen till kännedom samt Brandbergens förutsättningar för 
införande av föreningsdriven fritidsgård. Det sjätte avsnittet är en avslutande diskussion i vilken 
det underlag och de diskussioner som förts i tidigare avsnitt flätas samman i utredningens 
konklusioner.           
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Befintlig kommunal fritidsgårdsverksamhet 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan 1 april 2014 en geografiskt indelad 
områdesorganisation bestående av tre områden – norr, central och syd. Inom områdena leds och 
bedrivs all verksamhet som är riktad till medborgare. Haninge kommuns öppna fritidsverksamhet 
(inkluderat fritidsgårdar, träffpunkter och annan öppen verksamhet) bedrivs på totalt tio 
verksamhetsställen, varav en är Jordbro parklek med verksamhet riktad emot barn i åldern 0 – 12 
år samt Lilleken som är en öppen fritidsverksamhet riktad emot ungdomar i åldern 12 – 21 år 
med behov av extra stöd. Den verksamhet som bedrivs på fritidsgårdarna ryms inom 
strategiområdet ”barn och unga rustas för vuxenlivet” som utgör ett av förvaltningens tre 
strategiområden. Det strategiska arbetet leds av en barn- och ungdomsstrateg som arbetar på 
övergripande nivå med fritidsgårdarna och den öppna fritidsverksamheten. Ytterst ansvarig för 
verksamheten är områdeschef inom respektive geografiskt område, men fritidsgårdsarbetet leds 
av verksamhetschefer som i regel har ansvar för två verksamheter vardera.  
 

 
Bild 1. Karta över fritidsgårdarnas placering i Haninge kommun. 

 
I ovan bild visas fritidsgårdarnas placering i Haninge kommun, markerade med blå markör. 

 
Brandbergsgården 
 
Kommundel: Brandbergen 
Öppettider: eftermiddagsverksamhet tisdag, torsdag, fredag 13 – 17 samt måndag och onsdag 
13:30 – 17. Kvällsverksamhet måndag, tisdag, torsdag 18 – 22 samt fredag 19 – 23. 
Lokaler: granne med Brandbergen centrum och busstationen. Lokaler i souterrängplan under 
Brandbergsskolan. Saknar gård utanför entrén men har en ljusgård på baksidan. 
Personal: 5 fritidsledare 100 %, 1 fritidsledare 75 % och 2 fritidsassistenter 100 %.  
Besökare: kvartalsmedeltal 2017 dagtid 28,7 – 36,1; kvällstid 42,5 – 49. 
Upptagningsområden: i huvudsak Brandbergen, till viss del Svartbäcken. 
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Dalarö fritidsgård 
 
Kommundel: Dalarö 
Öppettider: eftermiddagsverksamhet måndag, tisdag, onsdag, fredag 11 – 17:30 samt torsdag 11 
– 17. Kvällsverksamhet onsdag 17:30 – 21, fredag 17:30 – 22 samt lördag 18:30 – 22. 
Lokaler: centralt på Dalarö i närheten av Dalarö skola. Lokaler i gamla kommunhuset på 1,5 
plan med egen gård utanför. 
Personal: 2 fritidsledare 100 % och 1 fritidsassistent 75 %. 
Besökare: kvartalsmedeltal 2017 dagtid 8,2; kvällstid 19 – 36. 
Upptagningsområden: Dalarö, Ornö, Utö. 
 

Ekens gård 
 
Kommundel: Handen 
Öppettider: måndag, tisdag, onsdag, torsdag 18 – 21, fredag 18 – 22:30 samt lördagsöppet 16 – 
20 under flertalet veckor.  
Lokaler: centralt i Handen i nära anslutning till Söderbymalmsskolan och Fredrika 
Bremergymnasiet. Lokaler i ett fristående hus i ett plan med egen uteplats på baksidan. 
Personal: 6 fritidsledare 100 % och 1 fritidsassistent 75 %.  
Besökare: kvartalsmedeltal 2017 dagtid 104,2 – 109,1; kvällstid 33 – 38,5. 
Upptagningsområden: centrala Handen, södra Handen.  
 

Lilleken 
 
Kommundel: Handen 
Öppettider: eftermiddagsverksamhet måndag – fredag 13:30 – 17. Kvällsverksamhet tisdag, 
torsdag, fredag 18 – 21. 
Lokaler: i samma byggnad som Ekens gård fast med egen ingång. 
Personal: 2 fritidsledare 100 %. 
Besökare: uppgift saknas. 
Upptagningsområden: hela Haninge kommun. 

 
Lyckebygården 
 
Kommundel: Vendelsö 
Öppettider: måndag, onsdag, torsdag kl. 13 – 21, tisdag 13 – 17, fredag 13 – 23 samt lördag 18 – 
23. 
Lokaler: innanför entrén till Lyckebyskolan. Delar rastgård med skolan. 
Personal: 3 fritidsledare 100 % och 1 fritidsassistent.  
Besökare: kvartalsmedeltal 2017 dagtid 27,2  – 37; kvällstid 31,4 – 44,2. 
Upptagningsområden: Gudö, Lötkärr, Vendelsö, Sågen, Kyrkviken. 
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Tungelsta fritidsgård 
 
Kommundel: Tungelsta 
Öppettider: Eftermiddagsverksamhet (åk 4 – 6) måndag – fredag 13 – 17 samt skollovsdagar 10 
– 17. Kvällsverksamhet (åk 7 – 9 och gymnasiet) tisdag, onsdag, torsdag 18 – 21:30 samt fredag 
18:30 – 23. 
Lokaler: nära gångavstånd från Tungelsta skola och centrum. Lokaler i ett fristående hus (gamla 
brandstationen) i ett plan med inredd källare och egen gård utanför. 
Personal: 4 fritidsledare 100 %. 
Besökare: kvartalsmedeltal 2017 dagtid 33,3; kvällstid 49,3 – 54,1. 
Upptagningsområden: Tungelsta, Lida, Muskö. 
 

Ung 137 
 
Kommundel: Jordbro 
Öppettider: eftermiddagsverksamhet måndag – fredag 14 – 17. Kvällsverksamhet tisdag, torsdag 
18 – 21:30, fredag 18:30 – 23 samt lördag (jämna veckor) 18 – 23. 
Lokaler: centralt i Jordbro i Jordbro kultur- och föreningshus. Lokaler i ett plan i mitten av 
kultur- och föreningshuset med egen ljusgård samt asfalterad gård utanför. 
Personal: 2 fritidsledare 100 % och 3 fritidsassistenter 100 %. 
Besökare: kvartalsmedeltal 2017 dagtid 39,6 – 42,9; kvällstid 73 – 99. 
Upptagningsområden: norra Jordbro, södra Jordbro. 
 

Vendelsö fritidsgård 
 
Kommundel: Vendelsö 
Öppettider: eftermiddagsverksamhet måndag, onsdag 13:30 – 17, tisdag, torsdag, fredag 13 – 17. 
Kvällsverksamhet måndag, torsdag 18 – 21:30 samt fredag 19 – 23.   
Lokaler: i Vendelsömalmsskolan, granne med idrottsplatsen. Lokaler i ett plan med asfalterad 
rastgård utanför. 
Personal: 2 fritidsledare 100 % och 1 fritidsassistent 100 %. 
Besökare: kvartalsmedeltal 2017 dagtid 26,2 – 29,2; kvällstid 29,2 – 30,2. 
Upptagningsområden: Vendelsömalm, Norra Söderby. 
 

Åbygården   
 
Kommundel: Västerhaninge 
Öppettider: eftermiddagsverksamhet (åk 4 – 6) måndag – fredag 13 – 17 samt skollovsdagar 10 
– 17. Kvällsverksamhet (åk 7 – 9 och gymnasiet) måndag 18 – 21:30, onsdag (tjejkväll) 18 – 
21:30, fredagar 18:30 – 23 samt lördag (jämna veckor) 18 – 23. 
Lokaler: centralt i Västerhaninge nära centrum och pendeltåg. Lokaler i ett fristående hus i två 
plan med inredd källare och egen gård utanför. 
Personal: 5 fritidsledare 100 %, 1 fritidsledare 58,5 % och 1 konstpedagog 30 %. 
Besökare: kvartalsmedeltal 2017 dagtid (uppgift saknas); kvällstid 41,3 – 45,4. 
Upptagningsområden: Åby, centrala Västerhaninge. 

 
Samlad beskrivning av fritidsgårdarna 
 
I detta avsnitt ges en kortare samlad beskrivning av fritidsgårdarna som drivs i kommunal regi. 
Syftet är att ge en övergripande uppfattning snarare än en detaljerad utvärdering/granskning. 
Utifrån ett kommunalt och strategiskt perspektiv samt för utredningens syfte är en övergripande 
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beskrivning mest relevant eftersom de enskilda fritidsgårdarna ska samverka, vilket innebär att 
bl.a. kunskapsutbyte och identifiering av verksamheternas behov ska ske på både lokal 
områdesnivå (område norr, central och syd) och central ledningsnivå (hela kommunen). 
 
Fritidsgårdarnas verksamheter och aktiviteter har en stark prägel av att ge ungdomarna en 
möjlighet att ”prova-på” d.v.s. ge möjlighet att testa saker som de inte alltid kan göra annars, 
under öppna former och utan krav på prestation för att sedan, om intresse kvarstår, kunna gå 
vidare och utveckla intresset och/eller färdigheten. På Brandbergsgården, Ekens gård, Tungelsta 
fritidsgård och Vendelsö fritidsgård finns fullt utrustade replokaler, instrument och/eller DJ-
utrustning som ungdomarna kan använda för att musicera enskilt eller i grupp. På 
Brandbergsgården och Dalarö fritidsgård finns datorspelsrum där ungdomarna kan prova på att 
spela i s.k. LAN med varandra. På flertalet fritidsgårdar finns möjligheter att prova på olika 
idrotter såsom bordtennis, innebandy, fotboll m.m. endera i fritidsgårdens egna lokaler eller i 
närbelägna idrottshallar. På Lilleken finns möjligheter att pyssla, måla, spela spel, umgås m.m. för 
ungdomar med behov av extra stöd när det gäller att vara social och umgås med andra. På 
flertalet fritidsgårdar kan ungdomar dansa, baka, spela TV-spel och själva vara med och 
bestämma vad som ska hända på fritidsgården. 
 
Det finns flera anledningar till att ungdomar besöker fritidsgårdarna.1 Enligt ungdomarna själva 
kommer de till fritidsgården för att: 
 

- träffa kompisar och ta det lugnt; 
- det är kul och mysigt på fritidsgården; 
- kunna vara med på olika aktiviteter och i olika grupper; 
- slippa vara utomhus; 
- träffa fritidsledare.          

 
Som visats i tidigare sammanställning för respektive fritidsgård så har de flesta fritidsgårdar både 
eftermiddagsverksamhet (mellan cirka 13 – 17) för en blandad målgrupp med både mellanstadie- 
och högstadieungdomar samt kvällsverksamhet för högstadie- och gymnasieungdomar på både 
vardagar och lördagar. Ingen enskild fritidsgård har öppet på kvällen alla dagar i veckan, däremot 
så har åtminstone en eller flera fritidsgårdar inom Haninge kommun öppet måndag – lördag, 
vilket innebär att det under dessa kvällar alltid finns tillgång till fritidsgårdsverksamhet även om 
det, beroende av dag, kan innebära att den geografiskt närmast placerade fritidsgården som har 
öppet ligger längre bort än på gångavstånd. Enligt den utvärdering som gjordes 20162 så finns det 
underlag för nya verksamheter i Svartbäcken och Vega. Svartbäcken ligger geografiskt i 
angränsning till Brandbergen och skulle således kunna tillgodoses av Brandbergsgårdens 
verksamhet. Dock är det väl känt bland Brandbergsgårdens personal att deras besökare nästintill 
uteslutande är hemmahörande i Brandbergen, vilket innebär att barn och unga boendes i 
Svartbäcken sannolikt i liten grad besöker någon fritidsgård.     
 
I dagsläget utgår fritidsgårdarnas övergripande utformning från Nackanätverkets ”tidigare” 
definition av fritidsgård och de riktlinjer som finns sedan innan inom strategiområdet Barn och 
unga rustas för vuxenlivet (BURV). Nackanätverkets riktlinjer genomgår i dagsläget en omarbetning 
som av utredningen bedöms vara nära sin slutgiltiga form. Dock är det inte fastlagt i vilken 
utsträckning som Haninge kommun kommer anamma dokumentet. I huvudsak kommer detta 
avgöras av BURV-gruppens arbete med att under 2017 ta fram en fritidsgårdsplan som ska 

                                                 
1 Nackanätverkets brukarundersökning 2017. 
2 Resursfördelningen mellan fritidsgårdarna i Haninge (Björnstedt, 2016). 
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tydliggöra och förbättra befintliga mål inom strategiområdet och hur dessa ska förhålla sig till 
Nackanätverkets reviderade riktlinjer (mer utförlig redogörelse för det arbetet i ett senare avsnitt i 
denna utredning).    
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Vad är fritidsgårdsverksamhet? 
 
Inom området fritidsgårdsverksamhet förekommer, beroende av kontext, ett flertal olika begrepp 
och definitioner för vad fritidsgårdsverksamhet ”är”. Haninge kommun ingår i Nackanätverket 
vilket är ett samarbete mellan sju kommuner i syfte att formulera definitioner av vad öppen 
fritidsverksamhet ska vara och hur ett fritidsgårdsuppdrag kan formuleras. Nätverket har också 
formulerat vad en hög kvalitet på en fritidsgårdsverksamhet kan innebära och hur man kan följa 
upp verksamheten. I kultur- och fritidsförvaltningens arbete med att ta fram en Fritidsgårdsplan 
är Nackanätverkets definitioner och formuleringar därför en viktig utgångspunkt. Under 
utredningens gång har Nackanätverket arbetat med att ta fram en uppdatering av dokumentet. 
Det dokument som utredningen hänvisar till är den senast reviderade versionen av detta arbete, 
vilket bedöms vara så pass nära färdigställande att det, i sin helhet, är ett tillförlitligt underlag. 
 
I ett av dokumentets inledande avsnitt står:  
 

Fritidsgården är en mötesplats som kännetecknas av tillgänglighet, mångfald, inkludering, icke-
diskriminering och jämställdhet. Fritidsgården är till för alla, oavsett kön, 
funktionsnedsättning/funktionsvariation, livsstil, etnisk bakgrund, politisk åsikt eller religiös tro – på 
fritidsgården ska alla känna sig välkomna. Fritidsgården ska ha en bred målgrupp och det ska finnas plats 
för flera olika grupper samtidigt. […] Verksamheten är öppen för alla och trösklarna är låga.3 

 
Centralt i fritidsgårdens verksamhet är den öppna verksamheten som syftar till att under fria 
former underlätta och ge utrymme för främst ungdomar att träffa andra ungdomar och vuxna. 
Fritidsgården är en arena som erbjuder en meningsfull, lustfylld och utvecklande fritid, som 
bygger på frivillighet och som främjar god hälsa och val av goda värderingar. Det ska vara en 
trygg stämning och ett positivt umgängesklimat, fritt från mobbning och trakasserier. 
 
Nackanätverkets riktlinjer definierar fritidsgårdsverksamhet enligt tre olika huvudkategorier: 
fritidsgård, träffpunkt/mindre mötesplats och annan öppen verksamhet. Kategorisering och 
kortfattad beskrivning av vad som karaktäriserar de olika typerna ges i nedan tabell: 
 
Tabell 1. Kategorisering av fritidsgårdsverksamhet enligt Nackanätverket. 

 
 Fritidsgård (reguljär) Träffpunkt/mindre 

mötesplats 
Annan öppen verksamhet 

Finansiering och 
uppföljning 

Kommunen finansierar och 
följer upp verksamheten. 
Verksamheten drivs av 
kommunen eller andra 
upphandlade aktörer i 
fritidsgårdslokaler. 

Kommunen finansierar och 
följer upp verksamheten. 
Verksamheten kan drivas av 
kommunen eller av ideella 
organisationer i deras egna 
föreningslokaler. 

Kommunen finansierar och 
följer upp verksamheten. Det 
finns inte samma krav på 
redovisning eller resultat. 
Verksamheten kan drivas av  
kommunen eller av ideella 
organisationer i deras egna 
föreningslokaler. 

Målgrupp 13 – 19 år. 13 – 19 år. Kan variera, tonvikt på 13 – 
19 år. 

Uppdrag - Öppen verksamhet 
- Attraktiv trygg 

mötesplats 
- Ungdomars intressen och 

behov 
- Främja friskfaktorer 
- Positiv livsstil 

Ska komplettera fritidsgårdar 
där sådana saknas, eller där 
behoven eller 
besökargruppen är mindre så 
att en fullstor fritidsgård inte 
behovs, eller där det behovs 
en riktad verksamhet för en 

Ska komplettera fritidsgårdar 
och träffpunkter med 
ytterligare öppen verksamhet. 

                                                 
3 Nackanätverket – ett samarbete för utveckling, planering, uppföljning och kvalitetsarbete inom 
fritidsgårdsverksamheten, (korrigerad version 3). 
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- Identitet och självbild 
- Demokratisk träning 
- Jämställdhet 
- Informellt lärande 

särskild målgrupp. Samma 
som för fritidsgård men i 
mindre omfattning. Öppen 
mötesplats med möjlighet till 
en del öppna aktiviteter. 

Mål - Hög tillgänglighet 
- Brett aktivitetsutbud för 

att tilltala olika grupper 
- Främja ungas välmående 

och utveckling 
- Demokratisk fostran 
- Främja kreativitet och 

engagemang 
- Positiv livsstil 
- Jämställdhet 

Samma som för fritidsgård, 
men med lägre förväntan på 
måluppfyllelse. 

Bidra till ett positivt 
fritidsutbud. 

Personal - Minst tre heltidsanställda 
som i huvudsak arbetar 
med ungdomar 

- Sträva efter att två av tre 
anställda har en adekvat 
eftergymnasial utbildning 

- Kontinuerlig fortbildning 
ska ges 

- Arbetstid ska avsättas för 
utvecklingsarbete 

- Timledare med 
spetskompetens kan 
komplettera de 
heltidsanställda 

Önskvärt med minst en 
halvtidsanställd som enbart 
arbetar med verksamheten. 
Minst en ansvarig person 
med adekvat utbildning. 
Lägre grad personaltäthet i 
verksamheten än på 
fritidsgård. Högre grad 
timanställda ledare än på 
fritidsgård. Personalen 
kompletteras med ideella 
insatser. 

Arvoderade ledare, unga 
vuxna, föräldrar m.fl. Inga 
krav på formell utbildning. 

Omfattning Minst 15 timmar i veckan 
fördelat på minst tre dagar i 
veckan varav en är fredag 
eller lördag. 

Varierar, 1 – 5 tillfällen i 
veckan, sen eftermiddag – 
tidig kväll utifrån behov, 2 – 
4 timmar per tillfälle. 

Varierar, 1 – 5 tillfällen per 
vecka. 

Lokal Egen lokal som i huvudsak 
används som i fritidsgård 
som är anpassad för 
fritidsgårdsverksamhet för 
ungdomar. Möjligheter finns 
för flera grupper att samlas 
samtidigt. Möjlighet finns för 
flera aktiviteter samtidigt. 

Mindre yta än fritidsgård. 
Lokal kan användas för 
annan verksamhet vid andra 
tider. I regel en lokal i 
anslutning till annan 
verksamhet, t.ex. 1 – 2 rum 
vid sporthall, simhall, 
bibliotek, kulturhus, 
föreningslokal, föreningscafé, 
parklek, öppen förskola, 
församlingshus m.m. 

Lokalen delas och används i 
huvudsak av andra 
verksamheter, t.ex. sporthall, 
sporthallscaféteria, klubbhus, 
församlingshus, bygdegård, 
Folkets hus, 
hyresgästföreningslokal, 
ridhus m.m.   

Behov av 
verksamhet 

Stort antal ungdomar i 
området. Närhet till skola, 
sportcentrum och 
kommundelscentrum. 
Centrala platser med goda 
kommunikationer. Hög 
efterfrågan. Unga med 
expressiv fritidsstil. 
Kompenserande funktion för 
unga med socioekonomiska 
brister och/eller unga som 
inte delat i annan verksamhet. 

Område med färre ungdomar 
och en mindre efterfrågan av 
öppen verksamhet. Specifik 
målgrupp med behov av 
riktad verksamhet. I 
anslutning till 
föreningsaktiviteter, 
kulturskola. Unga med 
instrumentell fritidsstil. 

Områden där det saknas 
fritidsgård. Kompletterar 
annan verksamhet. Breddar 
utbudet av öppen 
verksamhet. 

 
Förenklat kan man se det som att fritidsgård utgör utgångspunkten för hur fritidsgårdsverksamhet 
bör bedrivas medan träffpunkter och annan öppen verksamhet är mer att likna vid kompletterande 
former av verksamhet med mindre förväntningar på måluppfyllelse, verksamhet i mindre 
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omfattning och/eller verksamhet för en målgrupp med behov av riktad verksamhet. Ett avseende 
där en väsentlig åtskillnad görs är gällande finansiering och uppföljning där Nackanätverket 
föreskriver att fritidsgårdar som drivs av externa aktörer ska ske genom upphandling.4 Skäl till att just 
fritidsgårdar bör upphandlas förefaller rimligt sett till skillnaden i riktlinjer för personal, 
omfattning, mål och uppdrag. Därtill är träffpunkter och annan öppen inom vilka ideella 
organisationer särskilt omnämns och föreslagna lokaler som ofta är i föreningars regi och/eller i 
nära anslutning. Exempel på verksamheter som kan liknas vid träffpunkt eller annan öppen verksamhet är 
s.k. idrottsfritids och profilfritids. 
 

Idrottsfritids och profilfritids (träffpunkt eller annan öppen 
verksamhet) 
 
Idrottsfritids och profilfritids finns i flertalet andra kommuner med spridning över hela landet. I 
nära angränsande kommuner finns de exempelvis i Tyresö kommun och Nacka kommun. 
Huvudsyftet med idrottsfritids är att fler barn ska börja idrotta i en förening. Genom att prova 
olika idrotter kan ungdomar förhoppningsvis hitta en idrott som de tycker är kul. Ledare från 
lokala idrottsföreningar håller i idrottsaktiviteterna och ansvarar för att det finns lokaler/ytor för 
aktiviteterna. Personal från föreningen deltar i aktiviteten och ansvarar för barnen.  
 
Tyresö kommun 
I Tyresö kommun finns fyra idrotts- och profilfritids som drivs av föreningarna Hanvikens SK, 
Tyresö Ryttarförening, Brännpunkten och Tyresö amerikanska fotbollsförening samt Tyresö FF 
och Tyresö Basket. Utifrån de kriterier som Tyresö kommun definierat har föreningar i 
kommunen getts möjlighet att ansöka om att starta upp profilfritidsverksamhet. De föreningar 
som beviljats att starta upp profilfritids har fått 350 000 kr per år i särskilt föreningsbidrag samt 
50 000 kr i startbidrag. Totalt har Tyresö kommun avsatt 3 000 000 kr under en tvåårsperiod. 
Föreningarna sköter allt väsentligt som berör verksamheten såsom anställning, information, 
fakturering m.m. Fritidsverksamheterna består huvudsakligen av aktiviteter i rörelse med stort 
inslag av idrott, friluftsliv, friidrott, gymnastik, bollsporter, skridskor, skidor, vattenaktiviteter 
m.m. 
 

Exempel 1: Tyresö FF – en eftermiddagsverksamhet på Tyresövallen 
 
Verksamheten är en eftermiddagsverksamhet på Tyresövallen, öppen mellan 14 – 18 på 
lovfria vardagar och mellan 9 – 17 under loven (sommarstängt 5 veckor). Inom ramen för 
verksamheten erbjuds mellanmål varje dag, lunch under lovperioder, närvarokontroll och 
samma försäkringsvillkor som om man går på skolans fritids. Aktiviteterna har ett stort fokus 
på fotboll, exempel på andra aktiviteter är simning, golf, racketsporter och bowling. 
Verksamheten har 30 platser och cirka 10 barn som står i kö att få börja. Inriktning är mot 
barn i åldrarna 9 – 12 år. Den stora andelen som deltar i verksamheten är pojkar. Som 
deltagare på Idrottsfritids på Tyresövallen behöver man vara inskriven i verksamheten och en 
avgift tas ut varje månad. Avgiften är 500kr/barn och månad. I avgiften får man tillgodoräkna 
sig medlemsavgiften om man är medlem i Tyresö FF (vilket samtliga barn i verksamheten 
är).   

 
Nacka kommun 
I Nacka kommun finns två träffpunkter i föreningsregi samt en verksamhet som anordnar öppen 
idrottsverksamhet för ungdomar och unga vuxna i syfte att minska ordningsproblem och 
skadegörelse omkring i och runt Fisksätra. Träffpunkterna kom till för att komplettera de större 

                                                 
4 En mer uttömmande diskussion kring offentligt kontrakt och upphandling finns i avsnittet Finansieringsformer. 
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fritidsgårdarna med mindre mötesplatser riktat till ungdomar som inte ”har något särskilt för sig” 
på platser där det inte finns fritidsgårdar i närområdet. Träffpunkterna har bedrivits utifrån 
ettåriga överenskommelser (som förnyats årsvis) om att bedriva öppen fritidsverksamhet för 
ungdomar i åldrarna 13 – 18 år. 
 

Exempel 2: träffpunkt Velamsund – en mötesplats i ridhuset på Velamsund 
 
Verksamheten bedrivs av föreningen Nacka Ridklubb i lokaler i nära anslutning till 
föreningens café i ridhuset. Träffpunkten har öppet fyra vardagar per vecka mellan kl. 16 – 19 
under skolterminerna. Föreningen har en anställd fritidsledare på halvtid som är ansvarig för 
verksamheten. Aktiviteterna är huvudsakligen spontaninriktade och det är fritt för besökare 
att göra vad de själva vill utifrån det utbud som finns. I det valbara utbudet finns möjligheter 
att spela spel, titta på tv, baka, måla, pyssla, läsa läxor m.m. Vissa kvällar sker mer 
organiserade aktiviteter såsom gemensamma middagar, turneringar m.m. Nacka kommun 
betraktar verksamheten som betydelsefull och angelägen för dem som rider på Velamsund, 
som ett komplement till föreningens och ridskolans övriga verksamheter. Den bedöms även 
vara positiv baserat på att det främst är en satsning som flickor tar del av. Träffpunkten har 
cirka 10 – 20 besökare per tillfälle fördelat på cirka 50 unika besökare som tar del av 
verksamheten.  

 

Exempel 3: Darra Musik & Dans – öppen idrottsverksamhet i Fisksätra 
 
Verksamheten drivs av föreningen Darra Musik & Dans. Det är en ledarledd öppen 
verksamhet (ej definierad som träffpunkt) i Fisksätra sporthall som syftar till att nå ungdomar 
och unga vuxna som har behov av positivt vuxenstöd på sin fritid. I verksamheten får 
ungdomarna uppleva gemenskap, med gemensamma normer och regler, där deltagarna får 
uppleva att de får utrymme för egna aktiviteter och umgänge med varandra, där de är 
efterfrågade, behövda och välkomna. Verksamheten anordnar öppen idrottsverksamhet för 
åldersgruppen 17 – 24 år under tre vardagskvällar i veckan samt öppen idrottsverksamhet för 
åldersgruppen 13 – 18 år på lördagar. Aktiviteterna består främst av fotboll, men även basket, 
innebandy och dans. Verksamheten besöks av både flickor och pojkar och anses av Nacka 
kommun bidra till att unga i och runt omkring Fisksätra väljer en positiv livsstil med sunda 
värderingar. Besöksantalet varierar (kraftigt) mellan 25 – 70 per tillfälle.   

 
Som visats i ovan tre exempel kan idrottsfritids och profilfritids se ut på olika vis. De kan ske i 
form av eftermiddagsverksamhet för målgruppen mellan 10 – 12 år som tillhandahåller mellanmål 
och extra öppethållande under lov; de kan vara i form av en träffpunkt som kompletterar 
föreningens övriga verksamhet som erbjuder ungdomar någonstans att umgås; de kan vara i form 
av en verksamhet riktad emot äldre ungdomar och unga vuxna där syftet med verksamheten är 
att öka tryggheten i ett utsatt område. Samtliga tre exempel är främst att likna vid det som 
Nackanätverket kategoriserar som träffpunkt och/eller annan öppen verksamhet. Exempel 1 och 
3 faller dock helt eller delvis även utanför dessa kategorier beträffande vilka åldersgrupper de 
riktar sig till. Utifrån de exempel som redogjorts för samt Nackanätverkets riktlinjer framstår 
träffpunkt och annan öppen verksamhet som mest rimliga för föreningar att bedriva jämfört med 
fritidsgård (reguljär). I dessa former ges föreningen större möjlighet att utgå ifrån och ta tillvara 
på övrig verksamhet och de kan på så vis erbjuda en delvis profilerad verksamhet beroende av 
inriktning och geografisk placering. Därigenom fångas även några av de fördelar föreningar har 
jämfört med privata aktörer då den inriktning och typ av ordinarie verksamhet som föreningen 
bedriver blir en viktig del i utformningen av fritidsverksamheten samt kopplingen mellan 
föreningsliv och fritidsverksamhet. 
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Fritidsgård 
 
I Haninge kommun finns kommunalt drivna fritidsgårdar som fungerar enligt så som 
Nackanätverket definierar en ”fritidsgård”. Utifrån den åtskillnad som gjorts mellan fritidsgårdar, 
träffpunkter och annan öppen verksamhet så är lokalernas beskaffenhet en viktig faktor. I viss 
mening kan man säga att förutsättningen för att en fritidsgård ska vara en fritidsgård är att 
verksamheten faktiskt bedrivs på en fritidsgård, och inte i en föreningslokal eller skolcaféteria. Det 
innebär att en fritidsgårdslokal bör vara byggd och anpassad för fritidsgårdsverksamhet. Exakt 
vilka typer av aktivitetsytor som erbjuds kan variera, dock finns ett antal mycket viktiga 
beståndsdelar som bör finnas på alla fritidsgårdar: 
 

 Café och/eller vardagsrum. Fritidsgårdens centrala del är vardagsrummet eller caféet. Denna 
yta bör vara tillräckligt stor och utformad på ett sådant vis att både större grupper och 
flera olika mindre grupper av ungdomar kan umgås och göra aktiviteter samtidigt. 

 Rum för rörelse, exempelvis dans, pingis, lek m.m. Bör ligga i direkt anslutning till caféet. 

 Mindre rum för spontanaktiviteter. Dessa bör vara ”mysiga” rum där mindre grupper har 
möjlighet att göra aktiviteter tillsammans såsom spela spel, prata, pyssla m.m.        

 
Fritidsgården bör även vara placerad där ungdomar rör sig naturligt, där det är enkelt att slinka in 
på vägen, till exempel nära en högstadieskola eller ett centrum. Fritidsgården kan med fördel ligga 
i anslutning till en sporthall eller andra verksamhetslokaler inom fritid och kultur. Fritidsgården 
bör också ligga i bra skyltläge med egen entré i markplan och i närheten av busshållplats eller 
tågsstation. 
 
Fritidsgården utmärker sig även vad det gäller krav på behörig utbildning och 
personalbemanning. Enligt Nackanätverket ska en fritidsgård sträva efter att två av tre anställda 
innehar adekvat utbildning d.v.s. fritidsledare, fritidspedagog eller motsvarande. Om Haninge 
kommun kommer sträva efter att uppnå denna nivå fastställs när fritidsgårdsplanen är klar, men 
det preliminära beskedet som kommit utredningen till kännedom är att om inte en liknande nivå, 
så sannolikt en närliggande sådan. Beträffande personalbemanning är det besked som lämnats att 
en fritidsgård ska ha ”ett högre antal personal jämfört med en träffpunkt”. Exakt personaltäthet i 
relation till antalet ungdomar är dock svårt att fastställa eftersom i egenskap av att det är frågan 
om öppen verksamhet så varierar besöksantalet från dag till dag. 
 
Fritidsledaren har ett antal huvudsakliga arbetsuppgifter vilka nämns nedan utan någon särskild 
prioriteringsordning. Dessa är: 
 

- bekräfta alla ungdomar som kommer; 
- vara lyhörd och uppmärksam på de ungas behov; 
- stödja och stärka ungdomarna i deras identitetssökande; 
- skapa varaktiga relationer och bygga ett relationskapital som går att utmana; 
- arbeta metodiskt för att ungdomar ska bli delaktiga och medansvariga i att driva 

verksamheten; 
- ordna och leda olika aktiviteter och program; 
- vara ett stöd och coacha ungdomar som vill förverkliga egna idéer (det coachande 

ledarskapet). 
 
Det finns således konkreta formuleringar som beskriver fritidsledarens uppdrag och vad denne 
förväntas uträtta – samtidigt är flertalet av ovan arbetsuppgifter av en sådan typ att de är svåra att 
kvantifiera. Att ”stödja och stärka ungdomarna i deras identitetssökande” och ”skapa varaktiga 
relationer och bygga ett relationskapital som går att utmana” är exempel på vad som ofta 

Sidan 76 av 302



 

16 
 

 

omnämns som kopplade till ”mjuka värden” då dessa arbetsuppgifters möjligheter att lyckas ofta 
bygger på förtroende och tillit mellan vuxna och unga. Detta relationsbyggande ofta något som 
tar tid att bygga upp och som nödvändigtvis inte sker snabbare beroende av exempelvis ökat 
antal evenemang och aktiviteter. Med andra ord, det finns å ena sidan högt ställda förväntningar 
på vad en fritidsledare förväntas arbeta med, å andra sidan är det svårt att ställa exakta krav på 
vad dennes arbete ska utmynna i, då det ofta är svårt att konkretisera detta i kvantifierbara termer 
eller indikatorer (vilka generellt istället passar bättre in på att, exempelvis, definiera verksamhetens 
inriktning och vilka målgrupper som nås). 
 
Däremot finns möjligheter att i efterhand, åtminstone delvis, utvärdera kvaliteten på en 
fritidsgård genom: 
 

 Enkät till fritidsgårdens besökare (vartannat år). 

 Gruppintervjuer med fritidsgårdsbesökare. 

 Verksamhetsredovisningar. 

 Nyckeltal som jämför kommunen med ett gemensamt genomsnitt. 

 Besök av förvaltningens tjänstemän. 

 Enkät till ungdomar som inte går på fritidsgård (vartannat år). 
 
Genom ovan nämnda tillvägagångssätt finns möjligheten att ta reda på vad besökarna anser om 
fritidsgården och därigenom (delvis) besvara frågan om den håller den kvalitet som eftersträvas. 
Vad som utgör fritidsgårdens kvalitet är därför en aning paradoxalt eftersom det å ena sidan är 
invecklat att på förhand exakt ange vad som krävs för att uppfylla fritidsgårdens uppdrag – 
samtidigt finns hyfsade möjligheter att i efterhand utvärdera kvaliteten via vad som kan liknas vid 
nöjdkundindex (NKI). Om man ska försöka förklara varför det förhåller sig på det viset så är en 
möjlig förklaring att fritidsgårdens kvalitet i stor utsträckning bygger på personalens 
”inneboende” kvaliteter och förmågor. Relevant utbildning och erfarenhet är ett sätt att förbättra 
förutsättningarna för detta (dock ingen garanti) vilket kommunen i sin tur kan styra genom att 
ställa krav på kompetens och sträva efter att skapa stabilitet i personalgruppen (låg 
personalomsättning).       
 

Hur tar man reda på behovet av öppen fritidsverksamhet?    
 
För att kunna bedöma behoven av en fritidsgård eller en träffpunkt föreslår Nackanätverket att 
kommunen tittar på följande faktorer: 
 

1. Hur många ungdomar bor i området? 
2. Hur många elever finns i skolår 7 – 9 på närmaste skola, hur långt är det till närmaste 

skola? 
3. Vilken typ av aktiviteter och mötesplats efterfrågar ungdomar i området, efterfrågas en 

expressiv fritidsarena, efterfrågas en öppen verksamhet? 
4. Vilket utbud av fritidsaktiviteter och mötesplatser, som vänder sig till ungdomar, finns i 

området för övrigt? Var kan ungdomar hitta vuxna som de har förtroende till? 
5. Hur stor andel av områdets ungdomar är aktiva medlemmar i föreningar? 
6. Vilka är de socioekonomiska förutsättningarna? 
7. Finns det någon kunskap om ungdomar med särskilda behov eller 

funktionsnedsättningar? 
8. Hur ser ungdomarnas möjligheter att ta sig till en annan kommundel ut, vad finns det för 

allmänna kommunikationer, var ligger ungdomarnas skolor, hur lång tid tar det att åka till 
andra fritidsanläggningar och hur besvärligt upplever ungdomarna att det är att åka någon 
annanstans? 
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9. Finns det ungdomar från andra områden som skulle attraheras att åka till en fritidsgård i 
detta område? 

 
Ovan uppställning bör inte uppfattas som absoluta krav som behöver uppfyllas för att kunna 
motivera en öppen fritidsverksamhet, men det är utifrån en sådan kartläggning (eller liknande) 
som ett beslutsunderlag bör ta i beaktning för att starta upp en ny verksamhet. Det är dock viktigt 
att poängtera att även om ovan uppställning på en generell nivå ringar in många av de 
frågeställningar som kommunen rimligtvis bör ställa sig, så är det i slutändan främst en fråga för 
kommunen att besvara om vilka mått och nivåer som ska uppfyllas inom respektive faktor för att 
behovet ska kunna motiveras.  
 
Ung livsstil är en undersökning som Haninge kommun deltagit i 2006, 2008, 2012/2013, 
2016/2017. I undersökningen 2016/2017 har elever i grundskolan (svarsfrekvens: cirka 80 
procent) och gymnasiet (svarsfrekvens: cirka 70 procent) tillfrågats. Ur detta underlag har 
stratifierade slumpmässiga urval gjorts vilka undersökningens resultat bygger på. Undersökningen 
täcker in många av de områden som berör ungdomars livsstil, välmående och tillvaro. För denna 
utrednings syfte har dock främst hänsyn tagits till det som berör utformningen och behovet av 
öppen fritidsverksamhet. 
 
Sett utifrån ungdomars attityd till fritidsgårdar så visar undersökningen att fritidsgårdarna i 
Haninge kommun har potential att öka antalet besökare. 
 
Tabell 2. Fritidsgårdsbesök varje vecka 

 
 Besökt 

varje vecka 
Vill besöka 
varje vecka 

+/- % 

Högstadiet 2016    

Killar 21 37 +16 

Tjejer 19 38 +19 

Totalt 20 37 +17 

Gymnasiet 2017    

Killar 10 16 +6 

Tjejer 4 16 +12 

Totalt 8 16 +8 

  
Bland elever i högstadiet så uppger 37 procent att de vill besöka en fritidsgård varje vecka, vilket 
är 17 procent fler än de som uppger att de har besökt en fritidsgård varje vecka. Bland elever i 
gymnasiet är den positiva skillnaden 8 procent. 
 
Elever i högstadiet tillfrågades om vilka (upp till tre) veckodagar de helst vill att fritidsgården är 
öppen. Fördelningen i procent visar följande:  
 
Tabell 3. Fritidsgårdens öppethållande 

 
Veckodag Haninge 

högstadiet 2016 

Fredag 55 

Lördag 40 

Söndag 20 

Onsdag 23 

Måndag 20 

Torsdag 19 

Tisdag 10 
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Som visas i ovan tabell är fredag (55 procent) och lördag (40 procent) de dagar som 
högstadieelever i Haninge kommun helst vill att fritidsgården är öppen. Fördelningen mellan 
måndag, onsdag, torsdag och söndag är förhållandevis jämn (19 – 23 procent), medan endast 10 
procent önskar att fritidsgården ska vara öppen på tisdag. 
 
En vanligt förekommande uppfattning är att fritidsgårdarna är en plats för de som inte deltar i så 
många organiserade fritidsaktiviteter. Indelat på socioekonomiska grupper och i jämförelse med 
medlemmar i idrottsföreningar visar följande:5 
 
Tabell 4. Socioekonomiska grupper och fritidsvanor 

 
 1 2 3 4 + 5 

Killar     

Går på fritidsgård (minst 3 – 4 
ggr de senaste 4 veckorna) 

20 22 19 25 

Medlem i idrottsförening 56 50 45 40 

Tjejer     

Går på fritidsgård (minst 3 – 4 
ggr de senaste 4 veckorna) 

10 13 25 22 

Medlem i idrottsförening 48 42 33 18 

  
De socioekonomiska grupperna har kategoriserats enligt följande: 
  

 Grupp 1: bor i villa/radhus, har tillgång till bil, båt och sommarstuga.  

 Grupp 2: bor i villa/radhus/bostadsrätt och har tillgång till två av dessa tre: bil, båt, 
sommarstuga. 

 Grupp 3: bor i hyresrätt och har tillgång till två av dessa tre: bil, båt, sommarstuga. 

 Grupp 4: bor i hyresrätt och har tillgång till antingen bil, båt eller sommarstuga. 

 Grupp 5: bor i hyresrätt, har inte tillgång till bil, båt eller sommarstuga. 
 
Tendensen som visas i ovan tabell är tydlig och generell – deltagandet (medlemskap) i 
idrottsföreningar är klart lägre i de socioekonomiskt lägst ställda grupperna. Samtidigt besöker 
dessa grupper i högre utsträckning fritidsgårdar, särskilt stor är skillnaden bland tjejer. Det ska 
dock noteras att någon uppgift kring vad denna fördelning motsvarar i absoluta tal inte visas 
(eftersom resultatet bygger på stratifierade slumpmässiga urval), utan visar endast inbördes andel 
för respektive grupp. 
 
Ovan resultat kan ”jämföras” med den kundundersökning som fritidsgårdarna i Haninge 
kommun genomförde 2017. I undersökningen tillfrågades fritidsgårdarnas besökare att svara på 
en enkät, vilket innebär att urvalet gjorts på andra grunder än Ung livsstil undersökningen (som i 
teorin når alla ungdomar som går i skola i Haninge kommun). Dock visar fritidsgårdarnas 
kundundersökning en indelning efter respektive fritidsgård. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Procentandelar anger andel av de som ingår i varje socioekonomisk grupp. 
6 Brandbergsgården och Jordbro parklek deltog inte i undersökningen. 

Sidan 79 av 302



 

19 
 

 

Tabell 5. Fritidsgårdarnas kundundersökning 2017, ”hur ofta besöker du gården?” 

 
 Dalarö Eken Lyckeby Ung 137 Tungel-

sta 
Vendelsö Åby Total 

Ofta, 2 
gånger i 
veckan eller 
mer 

50 70 71 79 79 63 46 68 

Minst 1 gång 
i veckan 

25 21 19 7 13 22 13 16 

2 – 3 gånger 
i månaden 

11 3 2 7 6 9 15 7 

Högst 1 
gång i 
månaden 

7 3 0 5 2 4 23 6 

Jag är här för 
första 
gången 

7 3 8 3 0 2 3 3 

  
Utifrån ovan sammanställning framgår att bland fritidsgårdarnas besökare är cirka 68 procent 
besökare som besöker fritidsgården ofta. Indelat på respektive fritidsgård har endast 
Dalarögården och Åbygården en fördelning som är 50 procent eller lägre. Andelen 
”sällanbesökare” (de som besöker fritidsgården 2 – 3 gånger i månaden eller färre) är bortsett från 
Åbygården (cirka 38 procent) i genomsnitt endast 13 procent. Baserat på det resultat som Ung 
livsstil visar, att socioekonomiskt svagare grupper i högre utsträckning går på fritidsgårdar, tycks 
även ha genomslag i ovan undersökning om man exempelvis jämför skillnader mellan 
Dalarögården och Ung 137 – ungdomar som besöker Ung 137 gör det oftare än de som besöker 
Dalarögården.   
 
Ung livsstil har ställt frågan: ”tycker du att Haninge kommun behöver en mötesplats där gymnasieungdomar 
har möjlighet att ’bara vara’ eller syssla med olika aktiviteter?” Svarsfrekvensen är följande: 
 
Tabell 6. ”Tycker du att Haninge kommun behöver en mötesplats där gymnasieungdomar har möjlighet 
att ’bara vara’ eller syssla med olika aktiviteter?” 
  

 Killar Tjejer  Totalt 

Ja 49 72 59 

     
Som det framgår i ovan tabell så svarade omkring fyra av fem tjejer och omkring hälften av 
killarna ja på frågan. Stödet för en mötesplats/träffpunkt som erbjuder öppen verksamhet utan 
krav på prestation är således särskilt hög bland tjejer i gymnasieålder. Någon geografisk 
specificering framgår dock inte i undersökningen – d.v.s. om det är inom något specifikt område 
där ungdomar anser att behovet är mer eller mindre påtagligt.  
    

Haninge kommuns fritidsgårdsplan        
 
I Haninge kommun pågår ett arbete med att ta fram en fritidsgårdsplan som ska vara klar innan 
2017 års slut. Syftet med fritidsgårdsplanen är att definiera och klargöra vad 
fritidsgårdsverksamhetens uppdrag är i Haninge kommun. I arbetets inledande skede togs en 
övergripande formulering fram ur vilken fritidsgårdsplanen avser att så småningom bryta ned 
uppdraget i mer detaljerade mål. I detta PM står: 
 

Fritidsgårdsverksamheten ska erbjuda en rolig, trygg, meningsfull och utvecklande fritid för unga. Den ska 
bygga på frivilligt deltagande och positiva förväntningar på unga som aktiva, engagerade och skapande 
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individer. Fritidsverksamheten ska främja god fysisk hälsa, stimulera det livslånga lärandet och verka för 
tillgänglighet, mångfald, inkludering, jämställdhet och jämlikhet.   

 
Bestämda riktlinjer för hur behovet av fritidsgårdsverksamhet i Haninge kommun ska bedömas 
saknas i dagsläget, men planen är att det strategiska arbetet under 2018 ska ta fram faktorer och 
kriterier för behovet av öppen fritidsverksamhet. Sannolikt kommer Nackanätverkets förslag 
utgöra utgångspunkt, men det kommer i arbetet vara en viktig fråga att precisera hur kommunen 
bäst kan bedöma behovet av öppen fritidsverksamhet i en helt ny stadsdel (Vega) jämfört med 
behovet i en redan befintlig stadsdel. 
 
Som ett resultat av ovan nämnda arbete med att ta fram en fritidsgårdsplan så kan vissa 
fritidsgårdar bli föremål för att definieras som andra typer av fritidsverksamhetsformer. Om en 
verksamhet definieras som träffpunkt innebär detta ett mer begränsat öppethållande, mindre krav 
på behörig fritidsledarutbildning, lägre personaltäthet, mindre omfattande verksamhet, enklare 
krav på lokaler och lokalyta m.m. jämfört med fritidsgårdarna. Skälet till en eventuell särskiljning 
mellan fritidsgård och träffpunkt bygger på de olika områdenas behov, vilket kommunen i 
egenskap av utförare av flertalet fritidsverksamheter har möjlighet att anpassa/omfördela 
beroende av efterfrågan och behov. 
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Finansieringsformer 
 
Kommunen har potentiellt tre olika finansieringsmöjligheter att låta en förening driva 
fritidsgårdsverksamhet – ett offentligt kontrakt, ett idéburet offentligt partnerskap eller via 
föreningsbidrag. De olika finansieringsformerna knyter parterna olika tätt samman, juridiskt sett, 
och medför därför varierande möjligheter för kommunen att styra verksamheten.  
  

Offentligt kontrakt 
 
Avtal kan som huvudregel ingås utan föregående upphandlingsförfarande endast i de fall 
kontraktet uttryckligen är undantaget upphandlingsreglerna. Enligt EU-rättens 
upphandlingsdirektiv definieras ett offentligt kontrakt: ”ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor 
som ingås mellan en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera upphandlade myndigheter och som avser 
utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster.”7 Enligt EU-rätten 
föreligger därmed en avtalssituation om det finns en skyldighet att tillhandahålla tjänster mot en 
viss ersättning. Av EU-domstolens rättspraxis framgår även att det inte har någon betydelse 
vilken kontraktsform som valts eller vad kontraktet benämns i nationell rätt, vilket förtydligas i 
upphandlingsdirektivet: 
 

Det bör klargöras att sådana anskaffningar av byggentreprenader, varor eller tjänster bör omfattas av detta 
direktiv oberoende av om de genomförs genom inköp, leasing eller andra kontraktsformer. Begreppet 
anskaffning bör förstås i vid mening som att få tillgång till fördelarna av de berörda tjänsterna, vilket inte 
nödvändigtvis kräver att äganderätten överlåts till de upphandlade myndigheterna.    

 
De allra flesta kontrakt är således upphandlingspliktiga enligt EU-rätten. EU-kommissionen har 
dock i ett tjänstemannadokument utvecklat kontraktsbegreppet och utpekat ett antal vägledande 
kriterier vid bedömningen huruvida syftet med ett visst kontrakt är att tillhandahålla en tjänst mot 
ersättning: 
 

a) syftet med kontraktet är att tillgodose de behov som myndigheten på förhand definierat 
inom ramen för sina befogenheter; 

b) myndigheten har i detalj fastställt tjänstens särdrag och hur tjänsten ska tillhandahållas; 
c) kontraktet fastställer en ersättning för tjänsten genom att ett visst pris betalas eller att 

leverantören får rätten att tillhandahålla en tjänst som användarna betalar en avgift för; 
d) myndigheten tar initiativet att söka efter en leverantör som den ska anförtro tjänsten till, 

eller; 
e) kontraktet innehåller bestämmelser om sanktioner (vite, skadestånd et cetera), som blir 

tillämpliga om de kontraktsenliga skyldigheterna inte fullgörs.8  
 
Det framgår dock inte i dokumentet hur många av kriterierna som ska vara uppfyllda eller 
beaktas vid bedömning, men det torde i praktiken handla om en samlad bedömning i det enskilda 
fallet. Det ska dock påpekas att offentliga kontrakt har visat sig vara mindre ändamålsenliga för 
att reglera tillhandahållandet av tjänster som kräver flexibilitet vad det gäller omfattning, innehåll 
och inriktning9 – vilket kan sägas vara i motsats till det avtalsförhållande som 
upphandlingsförfarandet avser, d.v.s. rigorösa ramar. En svaghet utifrån ovan nämnda 
förutsättningar blottläggs, exempelvis, om det sker en förändring av behov som innebär att 

                                                 
7 Direktiv 2014/24/EU, art. 2.5. 
8 Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling och den inre 
marknaden ska tillämpas på tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, särskilt sociala tjänster av allmänt intresse, SEC 
(2010) 1545 final, tjänstemannadokument, Bryssel 7.10.2010, s. 78. 
9 Ramböll (2012) Utredning av entreprenad – fritidsgårdar och parklekar. 
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tjänsten ligger helt eller delvis utanför vad som tidigare har avtalats; det föreligger då å ena sidan 
ingen leveransskyldighet enligt avtal att tjänsten ska omfattas av rådande omständigheter. Skulle å 
andra sidan väsentliga ändringar av upphandlingskontraktet ske kan avtalet innebära en otillåten 
direktupphandling. I Haninge kommun finns en långtgående ambition att fritidsverksamheten ska 
vara anpassad efter målgruppens önskemål och behov. En viktig förutsättning för att det ska vara 
genomförbart är att verksamheten har utrymme för flexibilitet beroende av exempelvis 
områdesspecifika behov och varierande efterfrågan. Inom ramen för ett offentligt kontrakt ser 
utredningen således en betydande utmaning i att utforma ett förfrågningsunderlag som tillgodoser 
krav på stor flexibilitet samtidigt som det är transparent och affärsmässigt korrekt.  
 
En annan utgångspunkt för offentliga kontrakt är att alla krav som ställs i en upphandling ska 
vara möjliga att följa upp. Exempelvis har utvärderingar av evidenta kvalitetsindikatorer inom 
äldreomsorgen visat att det är svårt att i kravställningen på ett mätbart sätt fånga upp s.k. ”mjuka 
värden”, exempelvis brukarnas subjektiva upplevelser av levererad kvalitet eller den värdegrund 
som ska genomsyra utförarens organisation10. Inom fritidsverksamhet, där stora delar av 
verksamhetens kvalitet består i personalens förmåga att bygga relationer och förtroende hos 
målgruppen, ser utredningen en betydande utmaning att i upphandling definiera kvalitetskrav 
som är möjliga att mäta och följa upp. 
 
Det är inte enbart utifrån kommunens perspektiv som offentliga kontrakt kan vara begränsande. 
Särskilda svårigheter som det civila samhällets organisationer möter när de deltar i offentliga 
upphandlingar har belysts i statens offentliga utredning Palett för ett stärkt civilsamhälle – betänkande 
av utredningen för ett stärkt civilsamhälle. 11 De två mest relevanta svårigheterna sammanfattas enligt 
nedan: 
 

 I synnerhet mindre föreningar saknar ofta tidigare erfarenhet av upphandling och den 
kompetens som krävs vilket innebär att förfrågningsunderlagen upplevs som 
svårbegripliga och omfattande. 

 Många civilsamhällesorganisationer har svårt att klara ren priskonkurrens jämfört med 
privata aktörer. Ett skäl till det är att mindre föreningar ofta saknar stordriftsfördelar och 
den tillgång till kapital som ett kommersiellt drivet företag kan ha. Det kan även bero på 
att föreningar utifrån sin värdegrund inte vill och kan kompromissa med kvaliteten för att 
hålla ned priset.   

 
Även om syftet med upphandling är att säkerställa god kvalitet, lägsta pris och konkurrens på lika 
villkor så har den redogörelse som gjorts i detta avsnitt identifierat ett flertal tänkbara 
begräsningar kring upphandling av föreningsdriven fritidsverksamhet. Skälen till att det förhåller 
sig så beror i huvudsak på två skäl. För det första är Lagen om offentlig upphandling (LOU) ett 
rigoröst regelverk som i praktiken ska tillämpas vid alla kontrakt med ekonomiska villkor mellan 
offentlig myndighet och privat aktör. Detta medför en viss ”trubbighet” när det gäller att svara 
upp mot behov som efterfrågar flexibilitet och ”mjuka värden”. För det andra görs i LOU ingen 
juridisk skillnad mellan exempelvis privata storföretag och små ideella föreningar, vilket innebär 
att det ofta är dåliga förutsättningar för en mindre förening att vinna anbud i konkurrens med ett 
större företag.     

 
 
 
 

                                                 
10 Stockholms stad, tjänsteutlåtande dnr: 1.1.-025/2017.  
11 SOU 2016:13. 
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Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
 
Det är upp till kommunen att själv bestämma om en verksamhet ska anordnas i egen regi eller 
om en tredje part ska anlitas (entreprenad).12 Bestämmelserna om offentlig upphandling 
aktualiseras först när kommunen beslutar att anlita en tredje part för att utföra uppdraget mot 
ersättning. Till saken hör att det inte har någon betydelse om den tredje parten är en privat 
vinstdrivande aktör eller en ideell organisation. Utgångspunkten är att upphandlingsreglerna 
aktualiseras även när kommunen avser att ingå avtal med en ideell organisation. Skälet till det är 
att det måste säkerställas att det inte finna andra privata aktörer som är redo att utföra uppdraget 
på förmånligare villkor. En förutsättning för att upphandlingsreglerna ska gälla är dock att den 
verksamhet som avses kan kvalificeras som ”ekonomisk”. 
 
En offentlig myndighet är inte tvingad att upphandla all verksamhet som drivs av externa parter. 
Enligt EU-kommissionens jurister och den svenska regeringen ska varje regional/lokal myndighet 
bestämma lämpligt finansieringsverktyg utifrån verksamhetens syfte och brukarnas behov. Den 
statliga och kommunala verksamheten har dock i hög grad kommersialiserats under senare tid, 
och det har därför uppstått ett stort antal ”marknader” där offentliga och privata aktörer erbjuder 
sina tjänster i konkurrens (ibland kallad ”marknadisering”). Detta gäller exempelvis sjukvård, 
utbildning, barnomsorg och äldreomsorg. Så snart en marknad har ”öppnats upp” för privata 
aktörer blir EU:s regelverk (som ska säkerställa att rättvisa konkurrensförhållanden råder) med 
automatik relevant. Vad som är en marknad är dock inte alltid en fråga som lätt låter sig besvaras. 
Det beror delvis på att det finns gråzoner där det måste avgöras vad som faller inom och utanför 
EU-rätten.  
 
En särskild svårighet är att det saknas en fördragsbaserad definition i EU-rätten av vad som utgör 
ekonomisk verksamhet. Ett skäl till detta är att medlemsstaternas samhällsmodeller ser så olika ut 
att det i princip är omöjligt att fastslå en gemensam definition av ekonomisk verksamhet som 
fungerar i EU-rättslig kontext. EU-domstolen har på grund av detta under lång tid prövat om en 
viss verksamhet ska anses som ekonomisk från fall till fall, och det kan därför vara svårt att dra 
några säkra slutsatser utifrån denna rättspraxis. EU-domstolen har tillämpat en rad olika kriterier 
för att fastställa om ett system för social trygghet är solidaritetsbaserat och därför inte utgör 
ekonomisk verksamhet; dessa kriterier är: 
 

 Om medlemskap i systemet är obligatoriskt. 

 Om stödordningen har ett rent socialt syfte. 

 Huruvida systemet drivs utan vinstsyfte. 

 Om förmånerna är oberoende av hur stora bidrag som lämnats. 

 Om de förmåner som betalas inte behöver stå i proportion till den försäkrades inkomster. 

 Om systemet övervakas av staten.13 
 
Sådana solidaritetsbaserade system ska särskiljas från ekonomiska system. System av ekonomisk 
karaktär kännetecknas i regel av följande: 
 

 Frivilligt medlemskap. 

 Principen om kapitalisering (rättigheterna är beroende av inbetalda bidrag och systemets 
ekonomiska resultat). 

 Verksamheten bedrivs i vinstsyfte. 

                                                 
12 I Haninge kommun utreds i dagsläget frågan om att eventuellt införa utmaningsrätt vilket skulle kunna leda till att 
delvis ändra detta förhållande. 
13 Pettersson, Ali & Daneshpip (2016) Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten? 
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Ovan punktlista är dock i praktiken föga vägledande då det saknas en klar definition över hur 
många ”kriterier” som behöver uppfyllas för att systemet ska klassificeras av ekonomisk karaktär. 
Därtill kan förekomsten av konkurrerande privata organisationer utgöra grund för att en 
verksamhet betraktas som ekonomisk. I vissa system kombineras inslag ur bägge kategorierna. I 
sådana fall är bedömningen av systemet beroende av en analys av systemets olika beståndsdelar 
och deras respektive vikt (inverkan).  
 
Samtidigt kan ibland förutsättningar saknas för en fungerande marknad. I EU:s grundfördrag 
finns särskilda bestämmelser på denna typ av situationer: ”när marknaden själv inte kan tillhandahålla 
vad konsumenter och politiska företrädare vill ha” (se särskilt artikel 106 FEUF).14 I EU:s grundfördrag 
används begreppet tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för att markera den möjlighet som varje 
medlemsstat har att reglera sin egen marknad enligt andra premisser än de som är renodlat 
marknadsekonomiska. En tydlig definition av vilka tjänster som är av allmänt intresse saknas dock i 
grundfördraget, utan det ankommer på medlemsstaterna själva att bestämma om en tjänst ska 
betraktas som en sådan. EU-domstolen har dock uppställt ett antal kriterier som ska vara 
uppfyllda för att en tjänst ska anses vara av allmänt intresse (allmännyttig). Den ska: 
 

- vara betydelsefull för konsumenterna; 
- vara öppen för alla konsumenter; 
- tillhandahållas på likartade villkor. 15 

 
Till dessa tjänster hör också underkategorin sociala tjänster av allmänt intresse (som kan vara 
ekonomiska eller icke ekonomiska). I kommissionens meddelande om Sociala tjänster i allmänhetens 
intresse i EU16 beskrivs två huvudgrupper: 
 

1. Lagstadgade och kompletterande sociala trygghetssystem, organiserade på olika sätt 
(ömsesidiga eller arbetsrelaterade organisationer), som täcker de största riskerna i livet, 
såsom de som är relaterade till hälsa, åldrande, arbetsolyckor, arbetslöshet, pension och 
funktionshinder. 

2. Andra viktiga tjänster som tillhandahålls direkt till individen. Dess tjänster, som spelar en 
roll som förebyggande faktor och främjar den sociala sammanhållningen, består av 
anpassad hjälp för att underlätta social integration och skydda grundläggande rättigheter. 
De består för det första av hjälp till personer som befinner sig i en svår livs- eller 
krissituation (t.ex. orsakad av skuldsättning, arbetslöshet, drogberoende eller skilsmässa). 
För det andra består de också av verksamhet för att se till att de berörda personerna åter 
kan integreras i samhället (rehabilitering, språkutbildning för invandrare) och framförallt 
på arbetsmarknaden (arbetsträning och återintegrering). Dessa tjänster är ett komplement 
och stöd för familjer, särskilt för att ta hand om de yngsta och äldsta 
samhällsmedborgarna. För det tredje ingår i dessa tjänster åtgärder som syftar till 
integration av personer med långvariga hälsoproblem eller funktionshinder. För det fjärde 
ingår också subventionerade bostäder för socialt svagare medborgare och grupper. I vissa 
tjänster kan givetvis alla dessa fyra dessa dimensioner ingå.    

 
Varför denna underkategori nämns är att klargöra att reguljär fritidsgårdsverksamhet inte bör 
betraktas som sociala tjänster enligt ovan definition då de inte ingår i vare sig lagstadgade sociala 
trygghetssystem eller utgör en typ av tjänst som tillhandahålls direkt till individen. 
Fritidsverksamhet är en ”social verksamhet” men i de flesta fall inte rimlig att bedöma enligt de 
kriterier som anges ovan.  

                                                 
14 Bergström & Hettne (2014) Introduktion till EU-rätten. 
15 Pettersson, Ali & Daneshpip (2016). 
16 KOM (2006) 177 slutlig. 
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I Funktionsfördraget finns i artiklarna 107 – 109 bestämmelser om statligt stöd som ska säkerställa 
att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids. För att en ekonomisk överföring av 
något slag ska kunna kvalificeras som statligt stöd, i EU-rättsligt mening, måste fyra villkor vara 
uppfyllda:  
 

1. Det måste vara en fråga om en selektiv ekonomisk förmån, d.v.s. ett visst företag eller 
viss produktion måste gynnas. 

2. Förmånen måste finansieras direkt eller indirekt genom offentliga medel. 
3. Förmånen måste snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen. 
4. Förmånen måste påverka handeln mellan medlemsstaterna.17   

 
Stödet kan komma direkt från staten eller från regionala eller lokala organ inom landet. Det som 
betecknas ”statligt stöd” i Funktionsfördraget omfattar alltså allt offentligt stöd i vid bemärkelse. 
Detta beror delvis på att Europeiska kommissionen inte är skyldig att visa att ett stöds faktiska 
inverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna (se villkor 4). Enligt fast 
rättspraxis utesluter t.ex. inte a priori det förhållandet att ett stöd är av relativt ringa betydelse eller 
att det mottagande företaget är relativt litet för att handeln mellan medlemsstaterna kan påverkas. 
Även tillsynes lokala förhållanden kan därmed omfattas.18 
 
I förhållande till statsstödsreglerna har EU:s regelverk för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
potentiellt stor betydelse. Kommissionen har i ett meddelande om tillämpning av Europeiska unionens 
regler om statligt stöd på ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse19 förklarat 
att tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är ett föränderligt begrepp som bland annat beror på 
medborgarnas behov, den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen samt sociala och 
politiska preferenser i den berörda medlemsstaten. Kommissionen anser dock att de tjänster som 
ska klassificeras som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse måste vara riktade till medborgarna eller 
ligga i hela samhällets intresse. 
 
I rättspraxis har villkoren för att bevilja ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse utvecklats successivt. I det betydelsefulla målet Altmark20 handlade frågan 
om bussbolaget Altmark Trans kunde erhålla ett offentligt bidrag för att bedriva linjetrafik i den 
tyska regionen Landkreis Stendal utan att detta betraktades som statligt stöd i EU-rättslig mening. 
EU-domstolen påpekade att det krävdes att företaget i fråga gynnades ekonomiskt och fick en 
mer fördelaktig konkurrensställning än konkurrerande företag för att ersättningen skulle betraktas 
som statligt stöd. Det var inte uteslutet att den aktuella linjetrafiken var så pass olönsam att den 
inte kunde bedrivas under normala konkurrensvillkor och att ett offentligt bidrag därmed kunde 
vara berättigat. EU-domstolen ställde dock upp fyra villkor för att kontrollera att så var fallet: 
 

1. Företaget i fråga skulle ha ålagts en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, och 
denna skyldighet skulle vara klart definierad. 

2. De kriterier på grundval av vilka ersättningen beräknades skulle vara fastställda i förväg på 
ett objektivt och öppet sätt. 

3. Ersättningen fick inte överstiga vad som krävdes för att täcka hela eller delar av de 
kostnader som hade uppkommit i samband med skyldigheten att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster, med hänsyn tagen till de intäkter som hade erhållits och till en 
rimlig vinst på grundval av fullgörandet av denna skyldighet. 

                                                 
17 http://www.lissabonfordraget.se/fordraget/unionens-politik-och-inre-atgarder.php#Avdelning1 Fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, avsnitt 2, statligt stöd. 
18 Pettersson, Ali & Daneshpip (2016). 
19 EUT2012/C 8/02. 
20 Mål C-280/00, Altmark, punkt 88 ff. Se även Pettersson, Ali & Daneshpip (2016).  
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4. I frånvaro av ett offentligt upphandlingsförfarande skulle storleken av den nödvändiga 
ersättningen fastställas på grundval av en undersökning av de kostnader som ett 
genomsnittligt och välskött företag normalt skulle haft med tillägg för en rimlig vinst. 

 
Utifrån EU-domstolens beslut är således ersättning som ges till företag som utför allmännyttiga 
tjänster är inte att betrakta som statligt stöd – förutsatt att alla villkor i Altmarkdomen är 
uppfyllda. Ersättningen utgör däremot statligt stöd om den utgör överkompensation d.v.s. den 
överstiger de kostnader som företaget ådrar sig i utförandet av den allmännyttiga tjänsten. 
 
Kommissionen har emellertid i en förordning om stöd av mindre betydelse som beviljas företag som 
tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse21 föreskrivit villkor enligt vilka försumbart stöd till 
företag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse inte ska anses utgöra statligt stöd. 
Försumbart stöd anses motsvara ett belopp som inte överstiger 500 000 euro per företag under 
en treårsperiod. 
 
Reflektioner kring det juridiska utrymmet för IOP 
Som det redogjorts för i tidigare avsnitt så finns det ett flertal regler, framförallt med stöd i EU-
rätten som anger det regelramverk som IOP har att förhålla sig till, både utifrån EU:s 
statsstödsregler och vilka undantagsregler som gäller. I stora avsnitt saknas dock en 
sammanhängande ”röd tråd” att förhålla sig till varför det utifrån det juridiska ramverket inte går 
att sammanställa en glasklar bild av det juridiska utrymmet. Att tolka det juridiska utrymmet 
handlar därför om att pussla samman en rad olika regler och undantag, och utifrån det bedöma 
var gränserna mellan offentligt kontrakt och föreningsbidrag går jämfört med IOP.  
 
IOP har inte prövats av svensk rättslig instans såvitt det kommit utredningen till kännedom. 
2017-06-29 inkom dock Konkurrensverket med en ansökan om upphandlingsskadeavgift till 
förvaltningsrätten i Göteborg. Motpart i målet är Alingsås kommun som, enligt 
Konkurrensverkets uppfattning, har utfört otillåten direktupphandling (genom tecknande IOP-
avtal) med stiftelsen Bräcke diakoni som tillhandahåller ett vård- och omsorgsboende 
(Ginstgården). Viktigt att understryka är att detta inte är en specifik prövning av IOP som 
avtalsform, utan en prövning av otillåten direktupphandling. Alingsås kommun har i ärendet 
anfört att överenskommelsen med Bräcke diakoni ”är utformad som ett IOP och omfattas därför inte av 
någon upphandlingsskyldighet”. 22 Huvudfrågan i målet är dock huruvida avtalet faller utanför vård- 
och omsorgsfördraget varför detta ytterst är den fråga som kommer genomgå en rättslig prövning 
och därför sannolikt inte kommer innebära någon rättslig praxis som direkt berör 
fritidsverksamhet.23         
 

Hur kan IOP tillämpas? 
 
Samverkansformen idéburet offentligt partnerskap (IOP) har de senaste åren blivit allt vanligare i 
takt med att offentliga aktörer i större utsträckning vill tillvarata civilsamhällets och de idéburna 
organisationernas resurser och engagemang. Vanligast förekommande är IOP inom det sociala 
området, ofta i syfte att utveckla nya samverkansformer för att förebygga och bekämpa sociala 
problem och utmaningar. IOP som samverkansform har lanserats av intresseorganisationen 
Forum som identifierat ett juridiskt utrymme ”mellan” kommunallagen, EU:s statsstödsregler och 

                                                 
21 Kommissionens förordning beträffande tillämpning av artiklarna 107 och 108 i Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse, EUT L 114, 26.4.2012.   
22 Konkurrensverket, ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr: 377/2017, 2017-06-29. 
23 Enligt uppgift från Magnus Ehn, juridisk processledare i målet, Konkurrensverket. 
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LOU (Lagen om offentlig upphandling). Jämfört med offentligt kontrakt saknar IOP juridisk 
form och är därför väsensskilt från offentligt kontrakt. Enligt Forum fungerar IOP bäst när: 
  

- verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen; 
- verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna 

organisationerna särskilt nämns, exempelvis en lokal överenskommelse; 
- verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget; 
- det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda; 
- samtliga parter är med och finansierar verksamheten (via pengar, insatser eller andra 

resurser); 
- verksamheten inte detaljregleras av kommunen; 
- verksamheten avses att drivas under en längre tid.  

 
Som det framgår i ovan stycke bygger IOP-avtal på samverkan, ömsesidighet, frivillighet och 
samsyn kring verksamheten. Ytterligare grundläggande rekvisit är att verksamheten bedrivs på 
initiativ av föreningen – i motsats till en beställning från kommunen; att det inte finns en 
marknad eller konkurrenssituation att vårda (och därmed inte föremål för att konkurrensutsättas 
genom upphandling) samt att verksamheten i fråga inte detaljstyrs av kommunen. Detta innebär 
att kommunens möjligheter är begränsade beträffande att kunna ställa krav på 
prestation/motprestation, hur verksamheten ska utformas samt sanktioner vid avvikelser från 
överenskommelse jämfört med ett upphandlingspliktigt offentligt kontrakt. Eftersom IOP ska 
bygga på parts värdegrund bör kommunen eftersträva att harmonisera IOP enligt 
bidragsreglementets allmänna villkor, däribland de bestämmelser som gäller för exempelvis 
religiösa organisationer.    

 
Föreningsbidrag 
 
Jämfört med tidigare redogjorda finansieringsformer är föreningsbidrag den form som innebär 
svagast koppling mellan kommun och förening såtillvida att inga närmre krav kan ställas på 
tjänsten eller tjänsteutövaren. Kommunen har därmed inte möjlighet att detaljstyra vad 
föreningen beviljas bidrag för, utan endast möjlighet att bevilja, bevilja delvist belopp eller avslå 
bidragsansökan utifrån beskrivning, syfte, kostnadsbild och belopp som framgår i ansökan. 
Däremot äger kommunen rätten att begära in ekonomisk redovisning, beskrivning av aktiviteten 
och hur föreningen uppfyllt syftet, och om detta inte uppfylls, kräva tillbaka utbetalda bidrag 
alternativt avvakta med utbetalning av beviljade bidrag. 
 
Enligt det bidragsreglemente som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2017 finns potentiellt 
två bidragsformer för att finansiera föreningsdriven verksamhet: bidrag för föreningsdriven öppen 
verksamhet och partnerskapsavtal. Den sistnämnda (partnerskapsavtal) är en ny bidragsform i syfte 
att ”ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till föreningar som utför och/eller driver verksamheter och/eller 
anläggningar som berikar Haninge kommun”.24 Eftersom reglementet inte träder i kraft först 2018-01-
01 finns dock i dagsläget ingen inarbetad ”praxis” för hur partnerskapsavtal ska bedömas eller 
tillämpas. I villkoren står:  
 

Ersättningen är ett ekonomiskt stöd för verksamheter som för Haninge kommun är särskilt viktiga. 
Verksamheterna kan vara i form av driftsbidrag för kostnader för extern anläggning eller som bidrag för 
verksamhet mot speciella målgrupper, till exempel barn, unga och personer med funktionsnedsättning eller 
för verksamhet i speciella geografiska områden. […] Bidraget definieras i form av avtal som tas fram i 

                                                 
24 Haninge kommun, Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun, dnr: KOFN 
2015/18, 2017-04-06. 
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dialog. Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning fastställer vilka delegater som har beslutanderätt att 
ingå avtal å nämndens vägnar. I avtalet definieras båda avtalspartners rättigheter och skyldigheter. 

 
Även om ovan villkor ger en viss bild av vilken ambition som ligger bakom partnerskapsavtal, så 
är det inte på förhand glasklart hur det avtalade bidraget ska tolkas i juridisk mening. Både 
begreppen ”avtal” och ”avtalat bidrag” förekommer i beskrivningen i dokumentet – som i sig är 
ett bidragsreglemente, inte avtalsreglemente, vilket skapar en viss begreppsförvirring. Flertalet av 
de villkor som ställs i ovan text skulle, med vissa förtydliganden, kunna ställas i en 
kravspecifikation (offentligt kontrakt) – samtidigt framgår att i avtalet definieras båda 
avtalspartners rättigheter och skyldigheter, vilket kan liknas vid ett partnerskap snarare än 
beställning av en tjänst. ”Ett långsiktigt ekonomiskt stöd till föreningar som utför och/eller driver 
verksamheter och/eller anläggningar som berikar Haninge kommun” kan betraktas som utförande av en 
tjänst i juridisk mening. Utredningen bedömer således att partnerskapsavtal kan vara 
upphandlingspliktigt25, men att detta i praktiken bör bedömas från fall till fall. För att konstatera 
om en bidragssituation föreligger är det centralt att fastställa om den som betalar för en tjänst 
anses disponera över det som utförs eller inte.26 Ledning i denna fråga kan tas i 
Upphandlingsutredningen 201027 som stipulerar att bidrag kan vara tillåtet om: 
 

- verksamheten drivs i enskild regi; 
- den upphandlande myndigheten inte är juridiskt ansvarig för verksamheten; 
- verksamheten inte är uteslutande, eller näst intill uteslutande, beroende av finansiering av 

offentliga medel; 
- den upphandlande myndigheten inte har tagit initiativ till verksamheten; 
- verksamheten bedrivs huvudsakligen i syfte att tillgodose anordnarens eget behov av den 

verksamhet som bedrivs; 
- verksamheten bedrivs utan vinstsyfte; 
- anordnaren inte är primärt underkastad kommunens styrning och beslutsrätt men kan stå 

under offentligrättslig reglerad tillsyn; 
- anordnaren och den upphandlande myndighetens inbördes relation inte är reglerad 

genom ett avtal utan styrs i regel av en offentligrättslig reglering, typ riktlinjer för att 
bidrag ska utgå på ett visst område; 

- anordnaren inte förutsätts genomföra sitt uppdrag mot ersättning för avtalad prestation 
utan får i stället ett bidrag till egenfinansiering, som kan vara förknippat med vissa villkor. 

 
Enligt Upphandlingsutredningens betänkande behöver inte samtliga krav vara uppfyllda för att 
bidrag ska vara tillåtet, men det ska i en samlad bedömning framgå att det inte handlar om 
ersättning för ett specifikt definierat uppdrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Dock finns en teoretisk möjlighet att direktupphandla partnerskapsavtal om det sammanlagda värdet understiger 
direktupphandlingsgränsen på 534 890 kr (enligt 2017 års upphandlingsregler). 
26 SOU 2016:13, Palett för ett stärkt civilsamhälle – betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle. 
27 SOU 2013:12, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling. 
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Införande av föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet 
 
Föreningar i Haninge kommun 
 
Ett antal föreningar i Haninge kommun har genom olika kanaler anmält intresse eller lämnat in 
förslag om att få starta upp fritidsverksamhet. Gemensamt för dessa föreningar är att den 
verksamhet som de föreställer sig har en nära koppling till deras övriga befintliga verksamhet och 
värdegrund. Omfattning och tillgång till resurser (i form av personal, lokaler et cetera) skiljer sig 
dock något föreningarna emellan. I efterföljande avsnitt följer en beskrivning av de förslag som är 
av mer konkret karaktär. I detta fall har IFK Haninge avgränsats vilka, såvitt utredningen fått 
uppgifter om, har uttryckt intresse men utan att ha formulerat en konkret idé.  
 

Västerhaninge IF 
 
Föreningen har via både en skrivelse och vid möte med förvaltningen presenterat sin idé kring 
hur de föreställer sig att en föreningsdriven öppen fritidsverksamhet på Hanvedens idrottsplats 
skulle kunna bedrivas i deras regi. Målet med verksamheten är att erbjuda en 
eftermiddagsverksamhet dit barn och ungdomar (10 – 19 år) kan komma för att träffa kompisar 
och spela fotboll. Plats för matservering finns i föreningens café där det går att köpa mat i enklare 
form. Personalmässigt ska verksamheten bedrivas av en anställd person med lämplig 
ledarkompetens som arbetar 50 % som kanslist för föreningens räkning och 50 % som 
fritidsledare (förslag på lämplig person finns inom föreningen). Mellan kl. 17 – 21 finns 
föräldrabemanning i caféet. I dagsläget uppskattar föreningen att cirka 10-talet barn och 
ungdomar vistas på Hanvedens idrottsplats regelbundet – trots avsaknad av organiserad 
fritidsverksamhet (främst tonåringar) – som har fotbollsintresse. Av detta skäl anser föreningen 
att en föreningsdriven fritidsverksamhet skulle bidra till att både locka fler barn och ungdomar 
(uppskattningsvis 20 – 40 stycken) i de lägre åldrarna till Hanveden samt skapa en tryggare miljö 
för dessa. Behovet av denna verksamhet uppger föreningen har dels framkommit vid flertalet 
föräldrakontakter och dels genom ett inom föreningen upplevt behov. Föreningen betraktar sitt 
förslag som ett komplement till Åbygårdens verksamhet. 
 
Västerhaninge IF är i dagsläget en välskött förening med stabil ekonomi som bedriver en 
uppskattad breddverksamhet. Värdegrunden för föreningen är att deras verksamhet ska präglas 
av glädje, gemenskap och trygghet. Detta innebär att samtliga individer ska bli sedda och 
accepterade samt en känsla av tillhörighet ska finnas både gentemot laget och klubben. I samtal 
har föreningen uttryckt att de inte nödvändigtvis ser det som ett krav att verksamheten ska 
inriktas ”exakt” enligt ovan förslag. Föreningen har med andra ord en öppen infallsvinkel kring 
hur de resonerar. Enligt föreningen är detta att betrakta i första hand som ett förslag på hur ”det 
skulle kunna se ut”; den centrala frågan är att skapa gemenskap, trygghet samt främja idrott och 
rörelse för barn och unga på Hanvedens idrottsplats. Någon tidigare erfarenhet eller kunskap om 
upphandlingsförfarande finns inte inom klubben.       
 

Vendelsö IK 
 
Föreningen har till kommunen inkommit med ett medborgarförslag om att skapa en 
föreningsdriven öppen fritidsverksamhet i form av idrott/rörelse vid Vendelsömalmsskolan. 
Enligt vad som framgår i medborgarförslaget så föreställer de sig en öppen fritidsverksamhet för 
åldersspannet 10 – 14 år (och om intresse finns, även för 7 – 9 år) med aktivitetsinriktning i 
huvudsak emot innebandy och fotboll. Öppettiderna ska vara mellan kl. 14 – 17 med två 
deltidsanställda idrottsledare med pedagogisk kompetens på plats mellan kl. 13 – 18. Verksamhet 
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med utökade öppettider ska finnas under jul- och sommarlov samt vissa helger. Verksamheten 
ska äga rum på konstgräsplanen i Vendelsömalm samt inomhus i gymnastiksalen invid 
Vendelsömalmsskolan. Föreningen behöver därtill en plats i eller vid skolan för att servera 
mellanmål. I omfattning tänker de sig att kunna erbjuda verksamhet för 20 – 30 elever. 
Utredningen har sökt Vendelsö IK för att i dialog kunna utreda mer ingående vilka 
förutsättningar som föreningen har för att eventuellt starta upp föreslagen verksamhet, men 
föreningen har dessvärre inte återkommit.  
 
Möjligheter och fördelar 
De föreningar som formellt har uttryckt intresse om att starta upp föreningsdriven 
fritidsverksamhet i Haninge kommun har klara likheter med tidigare redovisade exempel på 
idrottsfritids/profilfritids (särskilt idrottsfritidset på Tyresövallen och träffpunkten i Velamsund) 
– både i verksamhetsinriktning (verksamhet med fokus på idrott och rörelse) och att det är 
verksamma idrottsföreningar som står bakom. Mot bakgrund av detta finns det därför goda 
grunder för att dra paralleller mellan existerande exempel i andra kommuner och de förslag som 
inkommit. 
 
Det är dock viktigt att påpeka att skollagen fastslår att fritidshem ska erbjudas till och med 
vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år 
får öppen fritidsverksamhet erbjudas istället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska, 
psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan 
erbjudas av fritidshem. 28 Det innebär att öppen fritidsverksamhet för åldrarna 10 – 12 år regleras 
enligt skollagen vad gäller verksamhet, uppföljning och kvalitet då det är frågan om en öppen 
fritidsverksamhet utan krav på inskrivning. Detta skiljer sig från fritidsgårdsverksamhet 13 – 19 år 
som inte regleras enligt lag. Riktlinjer för denna typ av verksamhet styrs istället ytterst av 
kommunens styrdokument såsom fritidsgårdsplan eller motsvarande program. Enligt det upplägg 
som Haninge kommun valt att tillämpa så ligger ansvaret för fritidshemsverksamhet hos grund- och 
förskolenämnden medan ansvaret för öppen fritidsverksamhet för 10 – 12 år ligger hos kultur- 
och fritidsnämnden.  
 
Vilka möjligheter finns då för ovan nämnda föreningar att starta upp fritidsverksamhet? Till att 
börja med måste frågan om huruvida sådan verksamhet ska upphandlas eller inte klargöras. Som 
det klargjorts i föregående avsnitt spelar det ingen roll om utföraren är en privat aktör eller en 
ideell förening beträffande om verksamheten är upphandlingspliktig eller inte. Det ytterst 
avgörande är om det kan tolkas som köp av en tjänst. I de fall då kommunen vill ha en tjänst 
utförd av extern utförare som ska tillmötesgå kommunens specifika krav är det både mest vanligt 
och mest lämpligt att ingå ett avtal med ekonomisk ersättning med detaljreglerande 
förutsättningar och/eller bestämmelser om sanktioner (skadestånd, vite et cetera) om inte de 
avtalsenliga skyldigheterna fullföljs. Föreningarnas inkomna förslag tyder dock på att de avser en 
öppen verksamhet som ska komplettera befintlig (kommunalt driven) fritidsverksamhet d.v.s. 
utgöra en alternativ verksamhet som inte nödvändigtvis utesluter befintlig kommunal verksamhet. 
Hypotetiskt innebär detta möjligheten till ett något friare ansvarsförhållande mellan kommun och 
utförare eftersom det då inte längre är frågan om att ersätta befintlig verksamhet. Som det 
tidigare klargjorts anser utredningen att ge en extern aktör i uppdrag att ta över driften av 
befintlig kommunal verksamhet inte rimligtvis kan landa i något annat alternativ än upphandling. 
Däremot när det gäller en alternativ verksamhet som främst utgår ifrån föreningens värdegrund, 
övriga verksamhet och som föreningen själva disponerar över närmar man sig en potentiell 
möjlighet till andra finansieringsformer än offentligt kontrakt, vilket det också finns konkreta 
exempel på i dagsläget.  

                                                 
28 Skollagen 14 kap. 7 §. 
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Idrottsfritidset på Tyresövallen är ett sådant exempel. Föreningen Tyresö FF har anställd 
personal, arbetsgivaransvar, egna lokaler och utformar verksamheten enligt föreningens 
värdegrund och har en eftermiddagsverksamhet som har en tydlig inriktning emot den 
verksamhet föreningen bedriver i övrigt. Tyresö kommun står i sin tur för en betydande del av 
den totala kostnaden genom att bevilja föreningen bidrag för öppen verksamhet. Den eventuella 
problematiken kring positiv särbehandling av föreningen har ”lösts” genom ”likabehandling” 
såtillvida att kommunen innan uppstart gjorde en undersökning av vilka föreningar som var 
intresserade av att starta upp denna typ av verksamhet och sedan låtit bevilja motsvarande bidrag 
till flertalet av de föreningar som ansökt. Detta innebär dock att Tyresö kommun till viss del 
förbinder sig att bevilja flertalet av de föreningar som ansöker om ersättning för 
fritidsverksamhet, även om den skulle variera i kvalitet och efterfrågan mellan olika föreningar. 
 
Det finns flera fördelar med att låta en förening starta upp fritidsverksamhet enligt ovan förslag. 
För det första tillhandahåller det en fritidsverksamhet för de barn och ungdomar som kanske 
annars har långt att åka mellan skola, fritidsverksamhet och träning/föreningsaktiviteter. För det 
andra så skulle det sannolikt innebära en utvecklingsmöjlighet för föreningen både vad det gäller 
att locka nya medlemmar till föreningen samt samverka fritidsverksamheten med föreningens 
övriga verksamhet. För det tredje skulle vissa av kommunens fritidsanläggningar potentiellt kunna 
utnyttjas i större utsträckning då föreningar ofta ligger placerade i direkt anslutning till dessa, 
jämfört med fritidsgårdar som ofta ligger närmast skola eller centrum.    
 
Begränsningar och nackdelar 
Även om det finns exempel på idrottsfritids i andra kommuner som i mångt och mycket liknar 
den verksamhet som föreningar i Haninge kommun föreslår så betyder det inte per automatik att 
detta är en bra lösning. För det första så innebär införande av föreningsdrivna fritidsgårdar som 
är avsedda att fungera som komplement till befintliga fritidsgårdar en ökad kostnad för kultur- 
och fritidsnämnden eftersom kommunen då ska bekosta både befintliga kommunala fritidsgårdar 
och tillskott av föreningsdrivna verksamheter. För det andra så innebär införande av idrottsfritids 
att kommunen i så fall väljer att satsa på en målgrupp av barn och ungdomar som redan tar del av 
annan föreningsverksamhet. I de exempel av idrottsfritids som finns i andra kommuner så 
framgår att de som deltar i föreningsdriven fritidsverksamhet ofta gör det före, mellan och/eller 
efter sina träningstillfällen. I mycket hög grad är de som deltar i idrottsfritidsverksamheten också 
medlemmar i föreningen. Som redovisats för i tidigare avsnitt så visar Ung livsstils enkäter att 
ungdomar i Haninge kommun från socioekonomiskt starka förhållanden är i högre utsträckning 
medlem i en idrottsförening samtidigt som de deltar i mindre utsträckning i 
fritidsgårdsverksamhet; sambandet är det motsatta för ungdomar med socioekonomiskt svaga 
förhållanden. Generellt kan man således anta att ett införande av idrottsfritids i högre grad skulle 
gynna barn och ungdomar med socioekonomiskt stark bakgrund jämfört med de som kommer 
från svagare förhållanden och som i mindre utsträckning deltar i organiserade fritidsaktiviteter. 
Rädda Barnen har i sina rapporter om barnfattigdom också påpekat hur tillgång och närhet till 
öppen fritidsverksamhet kan vara en stor tillgång för barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer 
som kanske inte har råd med andra typer av fritidsaktiviteter.29 Ytterst handlar således frågan om 
vilken funktion fritidsgårdsverksamhet ska fylla och vad som är rimligt för kommunen att lägga 
resurser på. 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Rädda Barnen (2012). Barnfattigdom – ett faktum i dagens Sverige. Sundbyberg: Rädda Barnen. 
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Brandbergen  
 
Som tidigare påpekats pekar den utvärdering som gjordes 201630 på att det finns det underlag för 
en föreningsdriven träffpunkt eller annan öppen verksamhet i Svartbäcken. Utredningen ställer 
sig dock tveksam till huruvida detta är genomförbart. Dels förutsätter det att en lämplig förening 
signalerar intresse att driva en sådan, vilket i dagsläget saknas. Dels skulle det innebära en 
geografisk överrepresentation av fritidsgårdar och träffpunkter i och omkring Brandbergen med 
omnejd jämfört med andra områden i Haninge kommun (vilken kan sägas till viss del redan 
råder). Det sistnämnda kan förstås motargumenteras av att olika områden är av olika behov av 
fritidsgårdsverksamhet, men samtidigt finns det inget i den utvärdering som gjordes 2016 som 
pekar på att den tagit hänsyn till de öppna verksamheter som drivs utanför kommunal regi. 
Inkluderat Brandbergsgården och de två öppna verksamheter som finns i och omkring 
Brandbergen i dagsläget så finns det totalt tre verksamheter som endera drivs helt eller finansieras 
delvis av kultur- och fritidsnämnden. 
 
I Brandbergen ligger den kommunalt drivna fritidsgården Brandbergsgården. Brandbergsgården 
är lokalmässigt bland de tre största i Haninge kommun med stora utrymmen för en bredd av 
aktiviteter (se utredningens inledande redogörelse för verksamhet, personal, besöksantal, 
öppettider m.m.). Brandbergsgården har under tidigare perioder inte haft ett besökarantal som 
nått upp till andra fritidsgårdar med jämförbara lokalytor. Samtidigt kan detta ses som att 
Brandbergsgården har en stor potential att växa. Därtill finns två föreningar som får ersättning av 
kultur- och fritidsnämnden för att tillhandahålla öppen verksamhet med olika typer av inriktning. 
Den ena är Haninge Boxningsklubb som tillhandhåller en öppen verksamhet i Brandbergens 
centrum. Verksamheten arbetar för integration samt för att öka deltagandet i aktiviteter bland 
flickor. Föreningen deltar även i samverkan med skolor, fritidsgårdar och projekt som syftar till 
att hjälpa ungdomar som är utsatta grupperingar (s.k. riskzonen). Den andra är Ridklubben Mulen 
som tillhandahåller en öppen verksamhet på Skutans gård i området strax utanför Brandbergen. 
Skutans gård är en ”umgåsgård” med socialt inriktad häst- och djurverksamhet som präglas av 
positivt umgänge mellan barn, ungdomar och vuxna. Föreningen har cirka 200 inskrivna 
medlemmar, dock krävs inte medlemskap för att besöka gården och delta i de aktiviteter som 
anordnas för besöksgrupper et cetera. Båda dessa föreningar bedriver i dagsläget öppen 
verksamhet som har funktionella likheter med träffpunkter eller annan öppen verksamhet. Av 
förvaltningen uppfattas dessa verksamheter som värdefulla för Brandbergens (med omnejd) barn 
och unga. Mot bakgrund av detta, samt att i dagsläget har ingen annan förening i Brandbergen 
uttryckt intresse, anser utredningen att uppdraget att ”utreda möjligheten att utveckla en föreningsdriven 
fritidsgård i Brandbergen”31 ska anses uppfyllt genom förvaltningens fortsatta samverkan med 
Haninge Boxningsklubb och Ridklubben Mulen.  
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
30 Resursfördelningen mellan fritidsgårdarna i Haninge kommun (Björnstedt, 2016). 
31 Haninge kommun, Mål och budget 2017-2018. 
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Avslutande diskussion 
 
Det har länge debatterats om vem den öppna fritidsverksamheten ska finnas till för. Om det ska 
vara en verksamhet för ”alla unga” eller för ”vissa unga” som kan ha särskilda behov av en sådan 
verksamhet.32 Förenklat kan man säga att det förstnämnda syftar på om fritidsgårdar ska locka en 
så bred massa som möjligt och det sistnämnda på om fritidsgårdar ska inrikta sig emot de som av olika 
skäl inte deltar i andra organiserade fritidsaktiviteter. Som utredningen visat så är generellt den grupp av 
ungdomar som frekvent besöker fritidsgårdarna ungdomar med lägre socioekonomisk status och 
lägre deltagande i föreningslivet. De kommunala fritidsgårdarna i Haninge kommun kan därför i 
dagsläget sägas vara en betydelsefull verksamhet för de som inte har så många andra alternativ på 
fritidsaktiviteter.  
 
Samtidigt finns viss risk för att en ökad homogenisering, särskilt i de mer socialt utsatta 
områdena, kan leda till en stigmatisering av fritidsgårdar som en plats där bara en ”viss typ” av 
ungdomar söker sig. Sett ur ett jämlikhetsperspektiv är detta förstås negativt, vilket också 
fritidsgårdarna är medvetna om och försöker motverka genom att arbeta för att skapa trygghet 
och erbjuda varierande aktiviteter. På exempelvis på Brandbergsgården har det dock resulterat i 
att ungdomar som hamnat i ”brottets bana” finner det mindre attraktivt att vara på fritidsgården 
eftersom de där blir sedda av personal som sätter gränser och som inte tillåter att fritidsgården 
kriminaliseras. Dessvärre leder detta i sin tur till att en viss grupp av ungdomar istället riskerar att 
”driva omkring och hamna i utkanten”. Samtidigt är trygghetsskapandet viktigt för att stävja stök 
och få fritidsgårdens övriga besökare att känna sig välkomna. Exemplet belyser att det i praktiken 
inte är en enkel balansgång att inkludera så många som möjligt och för den enskilda fritidsgården 
en övermäktig uppgift att lösa på egen hand, särskilt eftersom socioekonomisk utsatthet och 
brottslighet är uttryck för övergripande samhällsproblem där flertalet av samhällets instanser 
måste samverka för att kunna lösa problemet. I dessa fall kan föreningsdrivna träffpunkter 
potentiellt vara (en av flera) tillgångar då de kan utgöra ett komplement till fritidsgårdarna. Det är 
dock viktigt att poängtera att kommunen inte har någon möjlighet att begära att en förening ska 
starta upp sådan typ av verksamhet, utan det är direkt avgörande om föreningen själv anser att de 
har vilja och kapacitet att ta sig an en sådan utmaning. Om denna förutsättning finns kan 
kommunen därefter beakta möjligheten att stödja föreningens arbete enligt olika 
ersättningsformer.   
     
Det går också resonera kring huruvida den öppna fritidsverksamheten nödvändigtvis behöver 
leda till ett mervärde (till exempel ökad kompetens hos individen) eller om det kan räcka med 
egenvärdet att få besöka verksamheten och ha en meningsfull fritid. Utredningen bedömer att 
kommunalt drivna fritidsgårdar i Haninge kommun överlag främst är inriktade emot det 
sistnämnda d.v.s. egenvärdet. Enligt ungdomarna själva är umgänget på fritidsgården, att ”bara 
vara” på fritidsgården, få träffa fritidsledare och delta i aktiviteter de främsta anledningarna till att 
de kommer till fritidsgården. Fritidsgårdarnas inramning och stämning är därför en högst 
betydelsefull beståndsdel av vad fritidsgårdarnas besökare uppskattar. Därmed är det inte sagt att 
skapande av ett mervärde är helt förbisett. Fritidsgårdarnas aktiviteter är ofta skapade för att ge 
ungdomar en möjlighet att ”prova-på” saker utan krav på prestation för att därefter, om intresse 
väcks/kvarstår, kunna gå vidare och utveckla intresset. Samtidigt visar 2016/2017 års Ung livsstil 
undersökning på att differentieringen bland ungdomar ökar. Det innebär att efterfrågan kring vad 
unga vill ha blir allt mer diversifierad. För fritidsgårdar innebär detta att behovet ökar av att 
kunna erbjuda många olika aktiviteter och att vara flexibla kring vilka aktiviteter som erbjuds. 
 

                                                 
32 MUCF (2016). Kartläggning av öppen fritidsverksamhet – en nationell bild och faktorer som påverkar deltagande. 
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Hittills förda resonemang är dock inte fullständigt utan att ta hänsyn till det strategiska arbete 
som pågår i kommunen. Vid denna utrednings slutförande pågår fortfarande arbetet med att ta 
fram en fritidsgårdsplan som ska ange fritidsgårdarnas uppdrag på både ett övergripande och mer 
detaljerat plan. Utredningen ser därför inte rimliga skäl att föregripa det arbetet genom att föreslå 
i vilken riktning fritidsgårdar i Haninge kommun bör utvecklas. I detta skede baseras således 
utredningens konkluderande främst på vad de olika finansieringsformerna medför för möjligheter 
och begränsningar då dessa har genomgående konsekvenser för vilka förutsättningar Haninge 
kommun har att införa föreningsdrivna fritidsgårdar. 
          
Diskussion kring finansieringsformer 
Det har i tidigare avsnitt konstaterats att möjligheterna att ställa krav och styra verksamheternas 
utformning och drift ser mycket olika ut beroende av finansieringsform. Därtill finns skäl att 
betrakta fritidsgårdsverksamhet och öppen fritidsverksamhet som områden där det potentiellt 
finns en marknad och konkurrenssituation att vårda, vilket innebär att kommunen bör vara 
särskilt vaksamma på vilket juridiskt utrymme som finns att finansiera sådan verksamhet på andra 
grunder än genom offentligt kontrakt. Rent juridiskt är ett offentligt kontrakt det mest säkra 
alternativet för kommunen baserat på att det i praktiken åligger kommunen att anföra på vilka 
grunder IOP inte är att betrakta som köp av en tjänst om det skulle uppstå rättslig prövning33, 
vilket som tidigare redovisats inte är helt oproblematiskt då IOP saknar juridisk form. För det fall 
en överenskommelse som uppfyller kriterierna för att definieras som ett kontrakt som ingåtts 
utan föregående upphandlingsförfarande utgör denna sannolikt en otillåten direktupphandling. 
Konsekvenserna av en sådan kan omfatta upphandlingsskadeavgift, skadeståndskrav och negativ 
publicitet. Ett offentligt kontrakt är också den finansieringsform som ger kommunen flest 
möjligheter att styra hur relationen mellan kommun och förening ska fungera (d.v.s. kommunen 
är beställare och föreningen utförare av tjänsten), vilka krav verksamheten ska uppnå gentemot 
målgruppen, vem som ansvarar för verksamheten samt hur kommunikationen mellan berörda 
parter ska ske. I de fall då kommunen fattar beslut om att frångå kommunal regi inom befintlig 
fritidsgårdsverksamhet anser utredningen att offentligt kontrakt är, för kommunen, det säkraste 
alternativet jämfört med IOP och föreningsbidrag då det finns lite som tyder på att det i de flesta 
fall skulle röra sig om något annat än ett övertagande av drift. 
 
Samtidigt finns ett antal begränsande omständigheter kring offentligt kontrakt; dels vad det gäller 
möjligheterna att utforma kravspecifikationen på ett sådant vis att den tillvaratar 
fritidsverksamhetens ”mjuka värden” och behov av flexibilitet vid förändrade omständigheter; 
och dels vad det gäller föreningarnas möjligheter att delta och vinna offentliga upphandlingar. 
Det förstnämnda handlar främst om att inom fritidsgårdsverksamhet är just relationsbyggandet 
mellan personal och ungdomar både ett mycket viktigt och långsiktigt arbete, men också svårt att 
kvantifiera i mätbara termer inom ramen för ett offentligt kontrakt. Det handlar även om 
möjligheten att kunna anpassa verksamheten om yttre omständigheter förändras, exempelvis vid 
särskilda händelser eller att behov förändras i särskilt utsatta områden. I ett offentligt kontrakt 
kan villkor som ska svara mot dessa behov förvisso ställas under upphandling, men därefter är 
möjligheterna att omforma dessa mycket ringa utan att riskera att falla inom otillåten 
direktupphandling. Beträffande föreningarnas möjligheter att delta och vinna offentliga 
upphandlingar har tidigare redogörelse visat på att föreningar ofta stöter på svårigheter i 
konkurrens med privata företag. Brist på finansiella muskler och svårigheter att svara upp emot 
svårbegripliga upphandlingskrav är två utpekade utmaningar som i synnerhet mindre föreningar 
ställs inför. Samtidigt gäller proportionalitetsprincipen34 vilken sammantaget med mindre 

                                                 
33 Se pågående process i målet mellan Konkurrensverket och Alingsås kommun gällande Ansökan om 
upphandlingsskadeavgift, dnr: 377/2017. 
34 De krav som ställs i en offentlig upphandling ska inte gå längre än vad som är lämpligt, effektivt, relevant och 
ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen (Konkurrensverkets hemsida, Principen om proportionalitet). 
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föreningarnas förutsättningar i konkurrens med privata företag innebär att det finns för 
kommunen inga ”garantier” för att en upphandling av fritidsgårdsverksamhet kan ”styras mot” 
föreningsdrift – det kan i slutändan bli ett privat företag som vinner upphandlingen.   
 
Med detta sagt anser utredningen att möjligheten för andra finansieringsformer inte är helt 
stängd. I de fall en förening anmäler intresse om att bedriva verksamhet som skiljer sig så pass 
mycket att den inte kan likställas med fritidsgårdarnas uppdrag men samtidigt är kompetensenlig 
enligt kommunallagen finns åtminstone ett potentiellt juridiskt utrymme att beakta IOP och/eller 
föreningsbidrag. Detta under förutsättning att det tydligt framgår att det inte är ersättning för ett 
specifikt uppdrag (och som inte heller kan likställas med fritidsgårdarnas eller öppna 
fritidsverksamheters uppdrag) och att kommunen inte vare sig reglerar eller disponerar över 
verksamheten. Om dessa rekvisit kan tillmötesgås finns teoretiskt en möjlighet att inom villkoren 
enligt förordning av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse bevilja ersättning som inte överstiger 500 000 euro inom en treårsperiod och uppfyller de 
fyra krav som ställts i Altmarkdomen. Det förutsätter dock att den fritidsgårdsverksamhet som i 
dagsläget bedrivs i kommunal regi inte avses eftersom det då enligt LOU skulle kunna betraktas 
som ett övertagande av drift och därmed ett tillhandahållande av tjänst för kommunens räkning. 
 
Således anser utredningen att förutsättningarna för att införa föreningsdrift i de verksamheter som 
i dagsläget drivs i kommunal regi är behäftade med svårigheter. Detta grundar sig i att IOP och 
föreningsbidrag som finansieringsformer inte bedöms vara juridiskt hållbara samtidigt som 
offentligt kontrakt är behäftat med begräsningar både gentemot kommunens och 
fritidsverksamhetens uppdrag samt föreningars möjligheter att delta och vinna upphandling. 
Däremot ser utredningen vissa möjligheter för att ett tillskott av nya och/eller särskilt ”nischade” 
typer av verksamheter, motsvarande träffpunkter eller annan öppen verksamhet, potentiellt kan 
ske i föreningsregi med ersättning från kommunen, men att den avgörande bedömningen för 
dessa förutsättningar bör göras i varje enskilt fall då det är essentiellt att kunna fastställa vilken 
finansieringsform som är aktuell i det specifika ärendet. 
 
Enskilda fall 
Ovan diskussion kring finansieringsformer konkluderar förutsättningarna för föreningsdrivna 
fritidsgårdar utifrån ett helhetsperspektiv i Haninge kommun. Samtidigt anförs i resonemanget att 
den avgörande bedömningen för tillskott av nya och/eller särskilt ”nischade” typer av 
verksamheter (träffpunkter eller annan öppen verksamhet) bör göras i varje enskilt fall. Som det 
tidigare har redogjorts för är de förslag på idrottsfritids som föreningarna Västerhaninge IF 
respektive Vendelsö IK föreslår både lika varandra i mångt och mycket, och lika befintliga 
varianter i andra kommuner. Det är dock desto mer komplicerat att fastslå om någon av Haninge 
kommuns finansieringsformer är tillämpningsbara. Enligt de allmänna villkor som anges i 
Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun som träder i kraft 
2018-01-01 står: ”Bidrag medges ej för lön. Däremot kan bidrag för skäliga ersättningar beviljas för kostnader 
utöver föreningens ordinarie verksamhet”.35 Att ge ersättning för lönekostnader enligt så som 
föreningarna föreslår och så som Tyresö kommun löst ersättningsfrågan är därmed inte tillåtet 
enligt bidragsreglementet i Haninge kommun. Som alternativ återstår då IOP-samverkan vars 
möjligheter anses begränsade både utifrån frånvaron av andra liknande IOP-avtal och av att det 
är frågan om delvis en eftermiddagsverksamhet som lyder under skollagen och som kultur- och 
fritidsnämnden tillhandahåller på uppdrag av grund- och förskolenämnden. Det sistnämnda 
skulle förstås kunna lösas genom att begränsa verksamheten till att omfatta 13 – 19 år (ej 10 – 12 
år), men det är i så fall en diskussion som kommunen behöver föra med föreningen om detta, 
även utifrån förändrade förutsättningar, är intressant för dem att bedriva. Den avslutande 

                                                 
35 Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun, (Haninge kommun 2017, s. 4). 
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diskussionens inledande stycke är även relevant att återkomma till – för vem ska den öppna 
fritidsverksamheten ska finnas till för? I denna fråga anser utredningen att den blivande 
fritidsgårdsplanen bör vara vägledande i frågan eftersom ett av flertalet mål med denna är att peka 
ut i viken riktning fritidsgårdsverksamheten i Haninge kommun ska utvecklas. Etableringar av 
nya verksamheter bör således invänta detta arbetets färdigställande.                 
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum
2017-06-12

Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2016/413

§ 152 Motion från Alexandra Anstrell (M) om 
upphandling/föreningsdrift av kommunens 
fritidsgårdar, bordlagt ärende

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-08.

Sammanfattning
Alexandra Anstrell (M) föreslår i rubricerad motion att 
kommunfullmäktige utreder upphandling av och/eller föreningsdrift 
av kommunens fritidsgårdar samt att under 2018 införa föreningsdrift 
av fritidsgården i Jordbro.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i sitt 
yttrande, 2016-12-14 § 112, skriver att nämnden redan har i uppdrag 
av kommunfullmäktige att under 2017/2018 utreda möjligheten att 
utveckla en föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen. Kultur- och 
fritidsnämnden skriver också i sitt svar att utredningen skulle kunna 
belysa föreningsdrivna fritidsgårdar i ett helhetsperspektiv för 
Haninge kommun. Utredningen kan också titta på områdesspecifika 
förutsättningar, som till exempel i Jordbro.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommunfullmäktige i 
Mål och budget 2017-2018 har gett kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att utreda möjligheten att utveckla en föreningsdriven 
fritidsgård i Brandbergen.

Av kultur- och fritidsnämndens yttrande, 2016-12-14 § 112, framgår 
att nämnden anser att det vore lämpligt att utvidga uppdraget till att 
samtidigt belysa föreningsdrivna fritidsgårdar ur ett helhetsperspektiv 
för Haninge kommun. Samtidigt kan utredningen också titta på 
områdesspecifika förutsättningar, som till exempel i Jordbro.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är en god idé att i enlighet 
med kultur- och fritidsnämndens förslag utvidga uppdraget till att 
utreda förutsättningar för att utveckla föreningsdrivna fritidsgårdar ur 
ett helhetsperspektiv. Utredningen kan också titta på 
områdesspecifika förutsättningar, som till exempel i Jordbro. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppdraget utvidgas i 
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (4)

Sammanträdesdatum
2017-06-12

Utdragsbestyrkande

enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag och att motionen 
därmed anses besvarad.

Underlag för beslut
- Motionen

- Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-14, § 112

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-
02

Överläggningar i kommunstyrelsen
Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Marie Litholm 
(KD) bifall till motionen.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; 
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas och 
Kristdemokraternas yrkande om bifall till motionen. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att 
som en utökning av redan givet uppdrag även utreda 
förutsättningarna för att utveckla föreningsdrivna fritidsgårdar ur 
ett helhetsperspektiv. Utredningen kan också titta på 
områdesspecifika förutsättningar, som till exempel i Jordbro.

2. Motionen anses med hänsyn till det utökade uppdraget besvarad.

Reservationer
Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck och Sven 
Gustafsson - samtliga (M), reserverar sig mot beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige
Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Michael Fridebäck 
(M), Tobias Hammarberg (L) och Marie Litholm (KD) bifall till 
motionen.

Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum
2017-06-12

Utdragsbestyrkande

Lina Rigney Thörnblom (RS) yrkar med instämmande av Mattias 
Bernhardsson (RS) att motionen avslås. Lina Rigney Thörnblom 
hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande för Rättvisepartiet 
Socialisterna.

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till punkt 1 i kommunstyrelsens 
förslag och att motionen avslås i punkt 2 samt hemställer om att få 
lämna ett särskilt yttrande för Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktige behandlar beslutspunkterna var och en för sig.

Beslutspunkt 1

Ett förslag föreligger: kommunstyrelsens. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.

Beslutspunkt 2

Tre förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag att anse motionen 
besvarad, förslag från Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna att bifalla motionen samt förslag från 
Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna att avslå motionen. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag.

Därefter finner ordföranden att kommunfullmäktige medger att 
Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna lämnar varsitt särskilt 
yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att 

som en utökning av redan givet uppdrag även utreda 
förutsättningarna för att utveckla föreningsdrivna fritidsgårdar ur 
ett helhetsperspektiv. Utredningen kan också titta på 
områdesspecifika förutsättningar, som till exempel i Jordbro.

2. Motionen anses med hänsyn till det utökade uppdraget besvarad.

3. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).

4. Rättvisepartiet Socialisterna medges lämna ett särskilt yttrande 
(bilaga).
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Beslutande organ Dokumenttyp Sida
Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum
2017-06-12

Utdragsbestyrkande

Reservationer
Sadik Akan, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, 
Sedat Dogru, Sara Sixten, Lars Lindholm, Marietta de Pourbaix-
Lundin, Lennart Törnberg, Mats Mattson, Kristoffer Eriksson, 
Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel, Inger Granberg, Daniel Lassnäs 
och Henry de Wendel – samtliga (M) - Tobias Hammarberg, Kristina 
Hallberg, Kjell Bjerrehorn och Åsa Radne – samtliga (L) – Nafi 
Cilgin, Samuel Skånberg och Tove Ovsiannikov – samtliga (V) – 
Marie Litholm och Berith Jansson – båda (KD) – samt Mattias 
Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom – båda (RS) – reserverar 
sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden
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VÄNSTERPARTIET

Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 2017-06-12

§152 Motion från Alexandra Anstrell (M) om upphandling/föreningsdrift av kommunens 
fritidsgårdar

Vänsterpartiet ser det som positivt att barn och unga har stor möjlighet att välja bland olika 
fritidsaktiviteter i kommunen. Det kan vara idrott inom en förening, umgås med vänner på 
fritidsgården, spela brädspel i lokala spelföreningen, dansa, spela musik och mycket annat. 
Därför är det positivt ju fler möjligheter som finns för barn och unga. Vänsterpartiet ser 
föreningsdrivna fritidsgårdar som ett positivt komplement till kommunens lokala fritidsgård.

Vänsterpartiet tycker det är viktigt att det finns en kommunal fritidsgård i varje kommundel. 
Vi tycker inte att kommunens befintliga fritidsgårdar ska ersättas med externa fritidsgårdar.

Vi motsätter oss bestämt upphandling av fritidsgårdsverksamhet som innebär att kommunen 
förlorar sin enda fritidsgård i kommundelen eller som innebär att vinstdrivande företag driver 
fritidsgårdsverksamhet på uppdrag av kommunen.
Vänsterpartiet Haninge

Samuel Skånberg

Vänsterpartiet/Haninge
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-08 KOFN 2017/143
Handläggare
Martin Englund, verksamhetscontroller

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

Remiss: Förslag till internationellt program

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har givits möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget till Haninge kommuns internationella program. 
Programmet tydliggör hur kommunen ska agera och arbeta för att 
utveckla Haninge med beaktande av ett internationellt perspektiv. 

Arbetet föreslås bedrivas utifrån ett antal övergripande mål som bland 
annat behandlar internationellt utbyte, internationella kontakter samt 
omvärldsbevakning. Ansvaret för det internationella arbetet föreslås 
vara decentraliserat till respektive nämnd och förvaltning. 
Kommunstyrelsen ansvara dock för strategiskt styrning och av – och 
prioriteringar i – kommunens internationella arbete.

Förvaltningens synpunkter
I programmets inledande del kan läsaren få en överblick av 
programmets syfte. Delen som behandlar syftet skulle kunna 
förtydligas med en särskild rubrik.

För att lyfta vikten av det internationella arbetet och bidra till en 
större förståelse för vilken påverkan EU har på det dagliga arbetet i 
kommunerna bör detta framgå tydligare. I remissversionen 
exemplifieras att EU påverkar ”livsmedelskontroll” och 
”markexploatering”. Det borde dock framgå att den europiska nivån, 
enligt Sveriges Kommuner och Landsting, påverkar 60 procent av de 
beslut som fattas i kommuner. 

Under rubriken övergripande mål beskriv vad kommunens strävan 
mot de uppsatta målen ska leda till. Förslagsvis bör det även framgå 
hur programmet ska operationaliseras i större utsträckning. 
Programmet förväntas implementeras i ordinarie styrmodell. Det kan 
dock finnas en fördel med att för det kommunövergripande arbetet 
skapa en strategi/handlingsplan för ökad transparens/förståelse för 
hur arbetet ska implementeras i nämnder och förvaltningar.

Programmet beskriver ett decentraliserat ansvar för det internationella 
och europeiska arbetet där varje nämnd själv ansvara för dessa frågor. 
Om den principen ska kvarstå behöver stödet från kommunstyrelsen 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-08 KOFN 2017/143
Handläggare
Martin Englund, verksamhetscontroller

förtydligas så att respektive nämnd kan få en tydlig uppfattning 
gällande vilken typ av stöd som går att förvänta sig och i vilken 
omfattning. Detta för att kunna göra korrekta bedömningar av sina 
egna kompetensbehov samt att förväntningarna på typen av stöd ska 
ligga i linje med vad som faktiskt kan erbjudas från 
Kommunstyrelseförvaltningen. Det kan exempelvis handla om vilket 
stöd som kan ges vid ansökningar, genomförande av EU-projekt med 
mera.

Förslagsvis genomförs även en kartläggning i kommunens gällande 
vilken typ av stöd nämnderna/förvaltningarna har behov av, vilken 
komptens som finns på området samt interna möjligheter/behov av 
erfarenhetsutbyten etc. Detta för att minimera effektivitetsförluster 
som kan uppstå när kompetensen är spridd på respektive nämnd. 
Detta kan förslagvis ingå som en del i den strategiska styrning som 
kommunstyreslen ansvara för.

Underlag för beslut
- Reviderat internationellt program

Förslag till beslut
 -Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt. KS

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Haninge kommuns internationella program
Haninge kommuns internationella program tydliggör hur kommunen ska 
agera och arbeta för att utveckla Haninge med beaktande av ett 
internationellt perspektiv. Programmet syftar också till att främja:

- internationellt utbyte och ett internationellt perspektiv för att utveckla 
kommunens verksamheter 

- deltagande i EU-finansierade samarbetsprojekt
- påverkan av det som sker inom den Europeiska Unionen och på 

den internationella arenan. 

Haninge i världen – Världen i Haninge
Haninge har en befolkning präglad av mångfald med duktiga 
entreprenörer och framgångsrika företag, attraktiva boendemiljöer samt ett 
rikt kultur- och föreningsliv. I dialog med invånarna utvecklas och 
tillvaratas dessa resurser för en miljömässig och långsiktig hållbar framtid. 

Haninge kommun har ett strategiskt gynnsamt läge på Södertörn. Genom 
ökad lokal och regional konkurrenskraft samt bättre förutsättningar för 
investeringar och innovationer ska Haninge som regional stadskärna 
förstärkas. Detta skapar också goda förutsättningar för en utveckling med 
hög sysselsättning och god kommunal ekonomi.

Haninge ingår i regionförstoringen tillsammans med övriga Södertörns-, 
Storstockholm-, och Mälardalskommuner och är i ett större perspektiv 
även en del av Europa, EU och den övriga världen.  Vi lever i ett allt mer 
globaliserat samhälle där händelser runt om i världen påverkar såväl den 
regionala och lokala politiken som enskilda medborgare.  EU har till 
exempel konkret påverkat kommunens ansvarsuppgifter vad gäller 
livsmedelskontroll och markexploatering. 

Globaliseringen skapar möjligheter till nya kontakter och nätverk världen 
över. Människor reser, arbetar och studerar utomlands och genom vårt 
ökade informationssamhälle får vi nyheter och influenser från världens alla 
hörn. Internationella konflikter påverkar i dag även kommunens 
verksamheter i större grad än vad vi varit vana vid. Detta ställer nya krav 
på kommunen som kan behöva en större beredskap i samband med krig 
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och och andra oroligheter samt naturkatastrofer i värden. Att utveckla det 
internationella perspektivet är därför en styrka och metod för att möta 
framtida utmaningar.

Utmaningar
Haninge kommun ska på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som den nya 
internationella miljön erbjuder. Haninges invånare ska känna att de ingår i 
och är en del av den globala utvecklingen. Ett stärkt internationellt 
perspektiv och internationellt utbyte ger oss möjlighet att utveckla 
kommunens kärnverksamhet för medborgare, brukare och medarbetare. 
Kommunens mångkulturella befolkning är en tillgång i detta 
utvecklingsarbete. 

För Haninges företagare är det angeläget att kommunen har ett positivt 
förhållningssätt till globaliseringen i syfte att bidra till att stärka utvecklings- 
och konkurrenskraften i det lokala näringslivet.  Kultur- och föreningslivets 
internationella engagemang kan också, på ett värdefullt sätt, bidra till att 
utveckla det internationella arbetet. 

Likaså är kommunens befintliga internationella arbete i form av 
vänortsutbyte, olika samarbetsprojekt och nätverksbildningar fortsatt 
viktiga för att utveckla Haninge. Ett ökat internationellt engagemang bidrar 
till att marknadsföra och profilera Haninge i internationella sammanhang 
både i Sverige och utomlands. 

Övergripande mål
De övergripande målen för Haninge kommuns internationella arbete är att:

- främja internationellt utbyte, både inom och utom EU, för en långsiktig 
och hållbar samhällsutveckling 

- internationella kontakter ska ligga i linje med vår egen 
verksamhetsutveckling, d.v.s. i första hand vara till nytta för 
kommunens verksamheter

- kommunens nämnder ska via sin omvärldsbevakning hålla sig à jour 
med den internationella utveckling som kan påverka nämndernas 
verksamheter (lagstiftningar, flyktingströmmar etc.).

Genom att sträva mot de uppsatta målen ska kommunens arbete leda till: 

- ökad internationell samverkan mellan olika aktörer i närings- och 
föreningsliv som ger en tydlig nytta för den egna verksamheten och 
Haninges kommuninvånare

- en ökad kulturell förståelse mellan människor med olika bakgrund 
- en tydligare roll och profil för kommunen i nationella och internationella 

sammanhang
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- öka kommunens beredskap för internationella händelser som kan 
påverka kommunen och dess verksamheter.

Aktiviteter
EU- och det internationella arbetet ska bedrivas genom:

- informationsverksamhet

- utbildningsinsatser

- medverkan i nätverk

- deltagande i samarbetsprojekt

Ansvars- och arbetsfördelning inom kommunen
Det internationella arbetet i kommunen ska präglas av öppenhet och 
nytänkande. Därför är det viktigt att Haninges företrädare, såväl 
förtroendevalda som anställda, ökar sina kunskaper och är medvetna om 
hur internationella beslut påverkar de verksamheter som kommunen 
ansvarar för. 

Nämnderna bör ha ett tydligt internationellt perspektiv i sina årliga Strategi 
och budget. Förvaltningarna bör ha motsvarande perspektiv i sina 
verksamhetsplaner. Det internationella arbetet ska alltså vara integrerat i all 
kommunal verksamhet och inte skötas av en särskild enhet för hela 
kommunens räkning. Ansvaret ligger på respektive nämnd och förvaltning 
där sakkunskap finns. 

Alla nämnder har i uppdrag att via systematisk omvärldsbevakning hålla sig á 
jour med information och lagstiftning inom det egna verksamhetsområdet. 
Nämnderna ansvarar för att arbeta fram och finansiera internationella projekt 
inom sitt ansvarsområde. Projekt kan tas fram under förutsättning att 
projektet bidrar till och utvecklar det reguljära arbetet på hemmaplan och att 
projektets internationella dimension tillför ett mervärde till kommunen. Finna 
lämpliga samarbetspartners inom kommunens närings- och föreningsliv, 
samt andra offentliga aktörer. Nämnderna ansvarar själva för att skriva 
projektansökningar och finna samarbetspartners, men har stöd av 
kommunstyrelsen genom dess förvaltning.

Samordning av arbetet
Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk styrning av – och prioriteringar i – 
kommunens internationella arbete. Kommunstyrelsen, genom dess 
förvaltning, har att samordna och möjliggöra prioritering i kommunens 
internationella arbete samt fungera som stödfunktion/bollplank för övriga 
nämnder, förvaltningar och kommunens bolag samt ansvar för den 
övergripande omvärldsbevakningen.
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Uppföljning och utvärdering
I årsredovisningen ska nämnderna redovisa samt utvärdera sitt 
internationella arbete. För den kommungemensamma utvärderingen 
ansvarar kommunstyrelsen.
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-08 KOFN 2017/144
Handläggare
Martin Englund, verksamhetscontroller

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

Remiss: Förslag till policy för medborgar- och 
brukardialog

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighett att svara på remissen 
”Förslag till policy för medborgar- och brukardialog”

Syftet med policyn är att ange en syn på vad medborgardialog och 
brukardialog är och centrala utgångspunkter för hur de ska bedrivas.

I förslaget definieras begreppen ”Medborgardialog” och 
”Brukardialog” där medborgardialog är något som primärt sker 
mellan förtroendevalda och medborgare. Brukardialog är något som 
primärt sker primärt mellan tjänstemän och brukare. Policyn föreslår 
även en ansvarsfördelning gällande vem/vilka som initierar de två 
typerna av dialoger där medborgardialog initieras av förtroendevalda 
och brukardialog initieras av tjänstemän. 

Förslaget innehåller även fyra bärande principer som syftar till att 
vägleda i allt arbete med medborgar- och brukardialog i Haninge 
kommun.

Förvaltningens synpunkter
I delen som beskriver definitioner av begreppen ”Medborgardialog” 
och ”Brukardialog” föreslås medborgardialogen vara något som 
primärt sker mellan förtroendevalda och medborgare. Brukardialog 
föreslås ske mellan tjänstemän och brukare.  Denna tydliga 
uppdelning beskrivs även i stycket ”Ansvar” där de förtroendevalda 
ansvarar för att initiera medborgardialoger och tjänstemännen 
ansvarar för att initierar brukardialoger. Förvaltningen ser dock ett 
principiellt problem med denna uppdelning då det även är viktigt att 
föra dialog med medborgare som är potentiella brukar av en 
verksamhet eller potentiella brukare som har behov som skulle kunna 
tillgodoses genom en ny verksamhet genom verkasamhetsutveckling. 
Förvaltningen förslår därför att befintlig definition förtydligas med en 
skrivning om att förvaltningarna/tjänstemännen vid behov kan föra 
dialog med personer som inte är brukare. Exempelvis skulle det 
kunna vara en dialog som förs med ungdomar som idag inte besöker 
en fritidsgård för att undersöka vad som skulle göra att de besökte 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-08 KOFN 2017/144
Handläggare
Martin Englund, verksamhetscontroller

verksamheten eller en dialog med medborgare som idag inte nyttjar 
våra kommunala bibliotek för att få veta varför de inte gör det. 

I stycket ”Principer” beskrivs fyra principer för medborgar- och 
brukardialog. Denna del skulle kunna kompletteras med en skrivning 
där det framgår att innan en ny dialog startas bör det göras en 
bedömning om någon annan nyligen genomförd dialog kan ge svar på 
de frågor som den nya dialogen syftar till att besvara. Detta för att 
inte trötta ut medborgare/brukare med olika typer av dialoger som 
ämnesmässigt ligger nära varandra. Förslagsvis kompletteras punkt 4 
med denna information. 

Det kan med fördel beskrivas i policyn att den i praktiken kommer 
omsättas till en Handbok för medborgar- och brukardialog. Detta för 
att förtydliga att arbetet med dialoger är mer omfattande än det som 
behandlas inom ramen för den föreslagna policyn. 

Underlag för beslut
- Remiss: Förslag till policy för medborgar- och brukardialog 2017-08-
25

Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt, KS
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Kommunstyrelseförvaltningen

25 augusti 2017 

1 (1)

Remiss: Förslag till policy för medborgar- och brukardialog
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på föreslagen policy. Synpunkter lämnar till 
kommunstyrelseförvaltningens registrator senast den 31 december 2017.

Bakgrund

Kommunfullmäktige gav den 7 juni 2010 kommunstyrelsen i uppdrag att: ”skapa en struktur 
och handledning för medborgardialog som stöd för nämnder och förvaltningar utifrån vad 
som i demokratiberedningens slutrapport skrivits beträffande strukturerad medborgardialog i 
styrning.” Som en följd av beslutet 2010 togs 8 principer för medborgardialog fram av 
kommunstyrelsen och antogs av kommunfullmäktige 11 juni 2012. De åtta principerna samt 
visst metodstöd förpackades i en handbok för medborgardialog, som utarbetades under hösten 
2012. 

Beredningen för mänskliga rättigheter genomförde 2014 en uppföljning, inom vilken samtliga 
nämnder gavs möjlighet att svara på ett antal frågor om principerna och arbetet med 
medborgardialog.  I sammanfattningen av remissvaren, som presenterades på beredningsmötet 
10 december 2014, framkommer ett behov av att revidera handboken och se över principerna. 

Kommunstyrelsen gav i Strategi och budget 2015-2016 kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att ”utvärdera befintliga metoder och verktyg för dialog mellan politiker och 
medborgare” och ”utvärdera e-verktyget och andra IT-baserade medborgardialoger”. En 
utvärdering var klar 2016, som omfattade 12 (fysiska och digitala) kanaler och verktyg för 
medborgardialog. I utvärderingen rekommenderades bland annat stärkt samsyn om vad dialog 
är och hur den ska bedrivas, ett förtydligande av roller och ansvar, stärkt effektivitet i 
hantering av data från dialoger och en harmonisering av öppna kanaler. 

Behovet av att förtydliga roller, ansvar och grundläggande utgångspunkter har lett fram till att 
i policyn ta ett helhetsgrepp kring medborgar- och brukardialog, för att därigenom slå fast en 
gemensam och stabil grund för dialog, oavsett fråga eller målgrupp.

En referensgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har utgjort en kärna i arbetet 
med att tillvarata erfarenheter från utvärderingen och att mer allmänt fånga upp erfarenheter 
från Haninges arbete med medborgardialog de senaste åren samt formulera ett förslag till 
policy för medborgar- och brukardialog och underlag till kommunstyrelseförvaltningens 
verksamhetsplanering.    

Tre dokument utgör bilagor till policyn: underlag till kommunstyrelseförvaltningens 
verksamhetsplanering (bilaga 1), utvärdering av kanaler och verktyg för medborgardialog 
(bilaga 2) samt en fördjupad bakgrund som beskriver motiv och bakgrund till innehållet i 
policy och bilaga 1 (bilaga 3). 
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Inledning 
Att ge individer möjlighet till inflytande och delaktighet samt att eftersträva hög kvalitet och 
effektivitet i kommunens tjänster utgör två övergripande mål för Haninge kommun. 

Medborgar- och brukardialog är två viktiga verktyg för att stärka inflytande och delaktighet. 
Genom dessa dialoger stärks beslutsunderlaget och kunskapsunderlaget för förtroendevalda 
och för tjänstemän. Härigenom läggs en grund för höjd effektivitet och kvalitet i kommunens 
tjänster, vilket sammantaget leder till stärkt förtroende för de verksamheter kommunen 
bedriver. 

Haninge kommun har stor erfarenhet av att bedriva dialog, inom olika typer av frågor, genom 
olika kanaler och gentemot olika målgrupper. Med denna policy läggs en grund för att stärka 
detta arbete ytterligare. 

Definition
Medborgardialog handlar om frågor som berör kommunen som helhet och sker primärt 
mellan förtroendevalda och medborgare. Med medborgare menas i detta sammanhang 
personer som bor, vistas eller verkar i Haninge kommun. 

Brukardialog är kopplad till enskilda delar av kommunens service, som situationen i en skola, 
förskola eller vårdboende och bedrivs primärt mellan tjänstemän och brukare. 

Gränsdragningen mellan medborgar- och brukardialog är i praktiken flytande och diffus. 
Genom att ta ett samlat grepp om såväl medborgar- som brukardialog i denna policy, stärks 
tydligheten för hur detta arbete ska bedrivas, oavsett fråga eller process.  

Syfte och målgrupp
Syftet med denna policy är att ange en syn på vad medborgar- och brukardialog är och 
centrala utgångspunkter för hur de ska bedrivas.  Den primära målgruppen är förtroendevalda 
och tjänstemän i Haninge kommun. 

Ansvar 
Principiellt ansvarar förtroendevalda för att fatta beslut om att initiera en medborgardialog, 
samt att tillvarata den kunskap som samlas in. Ansvaret för att initiera och tillämpa kunskapen 
inom ramen för brukardialog vilar primärt hos tjänstemannanivån. Tjänstemannanivån har 
ansvaret för att processleda såväl medborar- som brukardialog under genomförandefasen. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att följa upp och utveckla kommunens 
arbete med medborgar- och brukardialog. Samtliga nämnder har ansvar att budgetera medel 
och avsätta resurser för att uppfylla samt följa policyn. 
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Principer
Fyra bärande principer ska vägleda allt arbete med medborgar- och brukardialog i Haninge 
kommun.

1. Komplement till representativ demokrati
Medborgar- och brukardialog är ett komplement till den representativa demokratin och utgör 
en del av Haninge kommuns styrmodell.

2. Strukturerad dialog 
Alla dialoger inom Haninge kommun bedrivs på ett strukturerat och samordnat sätt; utifrån ett 
tydligt syfte, med ett tydligt ansvar och genom en målgruppsanpassad metodik som alltid 
inkluderar återkoppling. Härigenom visar kommunen respekt för samtliga deltagande parter 
och säkerställer att det skapas rätt förväntningar inför dialogen utifrån ett medborgar- och 
brukarperspektiv. 

3. Inkluderande och välkomnande dialog 
Samtliga dialoger strävar efter bred representation, genom att metodik utformas för att skapa 
ett inkluderande deltagande. I varje dialogtillfälle ska samtliga deltagande aktörer visa 
varandra respekt och ge varandra plats och utrymme att höras. 

4. Långsiktigt värdeskapande dialog
Insamlade synpunkter, underlag till beslut eller förslag till beslut i samband med medborgar- 
och brukardialog ska dokumenteras, lagras och i möjliggaste mån spridas internt och externt 
för att dra maximal nytta av insamlad kunskap. Genom utvärdering och uppföljning 
säkerställs att kommunen ständigt utvecklar och förbättrar arbetet med medborgar- och 
brukardialog. 

Uppföljning

Kommunstyrelsen ska vid behov eller en gång per mandatperiod följa upp policyn och besluta 
om eventuella förändringar.
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Intern utbildning och information

Nuläge: Det finns en förvaltningsövergripande handbok i medborgardialog, som togs fram 
2012. I denna läggs fokus på förutsättningar för att bedriva medborgardialog samt 
övergripande tips för planering och genomförande. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram 
en egen handbok för att vägleda förvaltningens arbete med medborgardialog. När det gäller 
brukardialog finns inga förvaltningsövergripande riktlinjer eller vägledningar framtagna. 
Bland förtroendevalda och tjänstemän återfinns en varierande inställning till och kunskap om 
medborgardialog.

Syfte och målbild: Höj kunskapen om medborgar- och brukardialog bland förtroendevalda 
och tjänstemän och stärk samsynen om hur de ska bedrivas samt vilka värden de kan skapa. 

Förslag till aktiviteter: Ta fram kommunövergripande riktlinjer för medborgar- och 
brukardialog. Upprätta kommunikationsplan för intern kunskapsspridning om medborgar- och 
brukardialog. Ta fram enkelt och pedagogiskt utbildningsmaterial som kan användas internt 
och uppdatera relevanta kanaler med aktuell och pedagogisk information. Utveckla grafisk 
modell för att illustrera vad medborgar- och brukardialog är och kan uppnå.  För att nå 
målbilden krävs även att det utpekas stödfunktioner som kan ge kontinuerlig vägledning 
gentemot samtliga förvaltningar. 

Huvudansvar: Enheten för strategisk planering med stöd av enheten för kommunikation och 
marknadsföring 

Samordning och kunskapsspridning för höjd effektivitet

Nuläge: Det saknas idag rutiner och arbetssätt för hur samverkan bör utformas inom arbetet 
med medborgar- och brukardialog, inom och mellan förvaltningar. Detta tar sig bland annat 
uttryck i att resultat från dialoger inte sprids och kunskap går förlorad. 

Syfte och målbild: Stärk samverkan inom arbetet med medborgar- och brukardialog, mellan 
förvaltningar. Målet är att förbättra spridning av kunskap från dialoger, för maximal 
tillämpning och implementering. Det är vidare en målbild att motverka överlappande dialoger 
och dialogtrötthet genom stärkt samverkan och samordning inom planering och 
genomförande av dialoger. 

Förslag till aktiviteter: Utveckla rutiner och vägledning för stärkt samverkan och 
samordning inom planering, genomförande, analys, spridning av resultat samt uppföljning 
inom ramen för medborgar- och brukardialog.  

Huvudansvar: Enheten för strategisk planering 
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Harmonisera öppna kanaler 

Nuläge: Inom ramen för utvärderingen av dialoger i Haninge kommun1 utkristalliserades tre 
typer av medborgardialoger. ”Öppna kanaler”, ”konceptdialoger” och ”punktdialoger”.  
Öppna kanaler står för kanaler som är ständigt öppna för att lämna förslag, synpunkter m.m. 
Utvärderingen konstaterar att det i Haninge kommun finns olika typer av öppna kanaler som 
utifrån ett medborgarperspektiv är svåra att skilja på. Det lyfts även fram att användbarheten 
inte är så väl utvecklad inom vissa av de öppna kanalerna. Det finns vidare otydliga 
administrativa rutiner för hur ärenden handläggs och det råder brister i återkoppling. Dessa 
problem är kopplade till såväl synpunktshanteringssystemet, medborgarförslag samt e-förslag.

Syfte och målbild: Förenkla användningen av - och stärk återkopplingen från - öppna kanaler 
utifrån ett medborgarperspektiv. Effektivisera handläggning av förslag och synpunkter inom 
förvaltning och beslutsfattande. 

Förslag till aktiviteter: Utveckla och samordna digital infrastruktur, riktlinjer, handläggning 
och återkoppling inom ramen för öppna kanaler. Principen om ”en väg in” bör vara drivande 
utifrån medborgarperspektivet, för att underlätta och förenkla dialogen. 

Huvudansvar: Enheten för digital utveckling med stöd av enheten för kommunikation och 
marknadsföring 

Dokumentation och hantering av data 

Nuläge: I dagsläget saknas det rutiner för att dokumentera, hantera och tillgängliggöra data 
och annat material från medborgar- och brukardialoger. Inte sällan sammanfattas en stor 
mängd data som samlats in under en dialog på ett sätt som gör det svårt att analysera och 
använda insamlad data på ett effektivt och långsiktigt sätt.  

Syfte och målbild: Etablering av rutiner, samt digitalt gränssnitt, för dokumentation och 
lagring av data och material från medborgar- och brukardialger, som leder till stärkt delning 
av och lärande från kunskapen som samlas in under dialoger. 

Förslag till aktiviteter: Utveckling av modell för att vägleda hur data från medborgar- och 
brukardialog ska hanteras. Framtagande av rutiner och mallar kopplat till insamling, 
dokumentation och spridning av data och material. Etablering av digital plattform för att 
samla och sprida kunskap från medborgar- och brukardialoger.

Huvudansvar: Enheten för digital utveckling med stöd av enheten för strategisk planering 

1 Genomfördes under våren 2016 av konsultbolaget Sweco. 
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Stöd och vägledning för breddat deltagande 

Nuläge: Medborgardialoger har en tendens att locka personer från resursstarka grupper.2 
Detta resulterar i att det finns ett problem med representativitet kopplat till många 
medborgardialoger. Utvärderingen av metoder och kanaler för medborgardialg lyfter fram att 
denna tendens även finns i dialoger genomförda i Haninge. Vissa projekt, som Speak app3, 
har initierats för att bredda deltagandet genom att etablera kanaler för att nå grupper som 
traditionellt tar begränsad plats under medborgardialoger. Även äldreförvaltningens 
dialogprojekt Framtidsgruppen är ett projekt som bidragit till ett breddat och fördjupat 
deltagande.  

Syfte och målbild: Fler målgrupper som deltar i kommunens medborgardialoger. 

Förslag till aktiviteter: Stärkt kunskap om vilka målgrupper som deltar i medborgardialoger, 
och vilka som saknas, genom kartläggning, analys och diskussion med 
förvaltningsrepresentanter. Framtagning av vägledning för stöd i arbetet med 
målgruppsanalys och breddat deltagande.  

Huvudansvar: Enheten för strategisk planering med stöd av enheten för kommunikation och 
marknadsföring  

Rutiner för kontinuerlig utvärdering, uppföljning och utveckling 

Nuläge: Det saknas idag rutiner och ansvar för uppföljning och utveckling av metoder och 
verktyg för medborgar- och/eller brukardialog. Det finns svenska ramverk för uppföljning och 
utvärdering av medborgardialoger, exempelvis det som SKL tagit fram.4

Syfte och målbild: Etablering av mallar, rutiner och vägledning för utvärdering av enskilda 
medborgar- och brukardialoger. Detta arbete behöver utgå från olika möjligheter till att lägga 
tid på detta arbete hos förvaltningarna. Övergripande behöver det skapas ett ramverk och 
utpekas ansvar för strategisk uppföljning som kan vägleda ett kontinuerligt arbete med 
metodutveckling. 

Förslag till aktiviteter: Etablera rutiner och ta fram mallar eller motsvarande för att stödja 
utvärdering och uppföljning. Etablera ett tydligt ansvar och en tydlig struktur för övergripande 
uppföljning och vidareutveckling, som säkerställer att kunskap från samtliga förvaltningar 
tillvaratas. 

Huvudansvar: Enheten för strategisk planering 

2 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden, sid 403f
3 Mobilapplikation som riktar sig till ungdomar, 14-23 år. 
4 SKL 2011 Handbok i utvärdering av medborgardialog
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UTVÄRDERING AV METODER OCH VERKTYG FÖR MEDBORGARDIALOG – SWECO 3 

1. Sammanfattning 
Haninge kommun har arbetat strategiskt med medborgardialoger i många år. I föreliggande 

utvärdering har Sweco tittat närmare på 12 olika dialogverktyg som använts de senaste åren.  

Utvärderingen har utgått från att medborgardialog kan ha två olika syften.  

1. Att skapa beslutsunderlag genom stärkt kunskap om medborgarnas behov 

2. Att ge inflytande och delaktighet 

Utvärderingen bedömer dialogverktygens kvalitet och effektivitet i två bemärkelser: dels ur 

kommunens förvaltningsperspektiv, det vill säga hur väl verktygen klarar av att leverera 

beslutsunderlag och bidra till genomförbara beslut, dels ur medborgarperspektiv, det vill säga 

hur väl verktygen når ut och involverar medborgare. Följande schematiska bild ger en överblick 

av resultatet. 
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UTVÄRDERING AV METODER OCH VERKTYG FÖR MEDBORGARDIALOG – SWECO 4 

 

Några av utvärderingens slutsatser och rekommendationer är att 

 

 Haninge kommun har arbetat fram några verktyg för dialog med medborgare som 

är riktigt bra. Två av de koncept som används och som utvärderarna bedömer har 

stort värde är Äldreförvaltningens Framtidsgrupp och dialogkonceptet ”Nyfiken 

park” som använts vid flera tillfällen. Dessa verktyg ger konkreta resultat, 

involverar medborgare på ett intressant sätt och är dessutom resurssnåla. 

 Utvärderarna bedömer att Haninge kommun sammantaget har en stark position 

när det gäller medborgardialog och kan användas som föregångsexempel för 

andra kommuner. Haninge har betydande erfarenhet, har provat ett flertal metoder 

och har en medvetenhet i frågan, bland både tjänstemän och politiker. Med detta 

sagt finns det dock ett antal utvecklingsområden för att komma vidare och behålla 

sin starka position. 

 Det skulle vara värdefullt för medborgarna i Haninge kommun om de verktyg som 

finns tillgängliga som öppna kanaler för dialog med kommunen harmoniserades. 

Särskilt verktygen e-förslag och medborgarförslag överlappar varandra och 

hanteringen av förslag är i dagsläget inte effektiv. Kopplingen till strategisk styrning 

är alltför svag. 

 Tjänstemän och förtroendevalda skulle ha värde av att gemensamt diskutera och 

skapa samsyn om medborgardialog. I dagsläget finns många olika bilder av vad 

dialog är och hur medborgares åsikter ska hanteras. 

 Några av de svagheter som utvärderarna har identifierat i vissa verktyg är att 

förtroendevalda eller tjänstemän har etablerat dialogprojekt utan nödvändig 

förankring i givna beslutsrutiner. En väl genomförd dialog riskerar i dessa lägen 

att ”slösas bort” eftersom resultaten inte har förutsättningar att integreras i 

kommunens utvecklingsarbete. 
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UTVÄRDERING AV METODER OCH VERKTYG FÖR MEDBORGARDIALOG – SWECO 5 

 

2. Inledning 
Haninge kommun har arbetat strategiskt med medborgardialoger sedan 2003. Under åren har 

ett stort antal olika metoder och verktyg använts för att inhämta medborgarnas åsikter i olika 

frågor. Begreppet medborgardialog har inte alltid använts konsekvent och de dialogverktyg 

som utvärderas här har inte alltid rubricerats som just dialoger. Syftet med alla verktyg är och 

har hela tiden varit att öppna upp för ökat medborgarinflytande, vilket gör att vi i denna rapport 

har valt att kalla dem för dialogverktyg.  

Huvudärendet i rapporten är en utvärdering av Haninge kommuns arbete med 

medborgardialoger. 

2.1  Om utvärderingsuppdraget 

2.1.1 BAKGRUND OCH TIDIGARE MILSTOLPAR 

År 2010 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en struktur och 

handledning för medborgardialog samt erbjuda förtroendevalda och tjänstemän utbildning 

kring strukturerad medborgardialog i styrningen. I beslutsunderlaget 2010 har kommunen 

formulerat följande värden av att utveckla medborgardialog.  

• ett bredare underlag inför beslut för de förtroendevalda 

• ger ökad förutsägbarhet 

• möjlighet för meningsfull påverkan för de medborgare som önskar engagera sig 

• ökad tillit till det demokratiska systemet 

Det strategiska arbetet tog ytterligare ett steg 2012, då fullmäktige beslutade om att anta åtta 

principer för medborgardialog. Haninge kommun har i sitt utvecklingsarbete följt en parallell 

bana med SKL, som gav ut skriften Tankar om medborgardialog i styrning 2012. 

År 2013 infördes den digitala tjänsten e-förslag i kommunen. Med anledning av att detta senast 

införda permanenta verktyg för medborgardialog skulle utvärderas, beslutade 

kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en mer genomgripande översyn av kommunens 

arbete med dialog med medborgare. Detta blev bakgrunden till att Sweco anlitades för att 

genomföra denna utvärdering. 

2.1.2 UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH MÅL 

Syftet med utvärderingen är att systematiskt utvärdera genomförda medborgardialoger, i 

fysiska såväl som digitala kanaler, för att stärka kunskapen om dess effekter och därigenom 

säkerställa att förvaltningar lever upp till Kommunfullmäktiges mål om stärkt invånardelaktighet 

och inflytande. Utvärderingen har som mål att kartlägga vilket värde medborgardialoger skapar 

för förvaltning, förtroendevalda och medborgare. Utvärderingens resultat kommer att 

användas för att revidera Haninge kommuns Handbok för medborgardialog. 

 

Uppdraget omfattar både en resultatgranskning och en framåtblickande ansats; en grund för 

lärande  och utveckling av medborgardialogerna i kommunen. Utvärderingen studerar 

dialogverktygens användbarhet, kvalitet och resurseffektivitet.  Upplägget innebär att flera 

olika dialogmetoder som genomförts med olika syften och i olika sammanhang kommer att 

jämföras med varandra i en form av metaanalys.  

2.1.3 FOKUS PÅ FÖRVALTNINGSPERSPEKTIV OCH DIGITALA KANALER 

Utvärderingen har en uttalad ambition att belysa medborgardialogerna ur ett kommunalt 

perspektiv och mer specifikt ur ett förvaltningsperspektiv. Det handlar därför inte enbart om 
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hur dialogen når ut till medborgare, utan stort fokus läggs vid hur dialogen når in i den 

kommunala organisationen och införlivas i beslutsprocesserna. Rapportens resultat och 

rekommendationer är formulerade utifrån att de kommunala tjänstemännen och 

kommunpolitikerna är den huvudsakliga målgruppen för utvärderingen. 

 

Utvärderingen lägger även extra vikt vid de digitala dialogkanaler som studerats. I och med att 

majoriteten av kommunens information och kommunikation sker digitalt är det naturligt att även 

medborgardialog i allt större utsträckning sker via IT-baserade tjänster och verktyg. 

Bedömning av det digitala materialets användbarhet och kvalitet sker på samma villkor som 

för det dialogmaterial som samlats in fysiskt,  men de digitala verktygen för med sig flera 

utmaningar att ta hänsyn till i bedömningen. Komplexiteten i den tekniska driften, utvecklingen 

och förvaltningen är viktiga faktorer att väga in. Likaså funktionalitet och användbarhet för 

såväl medborgare som använder de digitala kanalerna, som för de tjänstemän som 

administrerar och hanterar inkomna förslag och synpunkter i dialogen. Hanteringen av den 

mängd data som verktygen genererar är också något som bör tas i beaktande i vissa fall. I 

utvärderingen ingår att studera dessa aspekter när det gäller e-förslag, synpunktshantering 

(C2), Speakapp, Minecrafttävlingen och Medborgarförslag (som på senare år också kan 

skickas direkt via hemsidan). 

  

2.1.4 UTVÄRDERINGENS METOD 

Utvärderingen har genomförts i fem huvudsakliga steg som omfattar både kvantitativa och 

kvalitativa analyser. De fem stegen beskrivs närmare nedan. 

Dokumentstudier. Utvärderarna har tagit del av material relaterat till de 12 dialoger som 

studeras. Dokumentstudier har även använts för den omvärldsbevakning som har gjorts. 

Underlagen är material och webbsidor från andra kommuner. En referens som används i 

analyserna av de studerade dialogerna är SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!  

Intervjuer. Intervjuer har genomförts med ett 20-tal personer: projektledare eller motsvarande 

för de studerade dialogerna, tjänstemän med ansvar för beslutsformuleringar i 

tjänsteutlåtanden, förtroendevalda samt med ytterligare några intressenter. Intervjufrågorna 

har rört dialogens bakgrundssyfte, resursåtgång, genomförande samt hur resultat har använts. 

Intervjuerna har framförallt genomförts som enskilda intervjuer på plats. Några 

telefonintervjuer har genomförts och en gruppintervju. 

Fokusgrupper. Två fokusgrupper har genomförts för att närmare undersöka hur 

dialogresultaten når in i den kommunala beslutsprocessen. En av dessa samlade kommunala 

tjänstemän (6 personer) och i den andra deltog kommunpolitiker (7 personer). Två av de 

politiker som bjudits in till fokusgrupp men inte hade möjlighet att delta fick besvara frågor 

enskilt. Deras svar har i rapporten integrerats i underlaget från fokusgruppen. 

Två fokusgrupper riktade sig till medborgare och genomfördes av tjänstemän i Haninge 

kommun. Dessa två fokusgrupper samlade totalt 8 medborgare.  

De frågor som ingick i fokusgruppssamtalen var: 

- Vilket värde deltagarna ser i medborgardialog 

- Hur medborgarnas åsikter vägs mot tjänstemäns expertis och den politiska viljan – 

och hur dessa avvägningar bör göras 

 

Enkät. Två enkäter har genomförts. En riktades till personer som deltagit i någon av de 

studerade dialogerna (de som inte hade anonymt deltagande). En annan enkät lades ut på 

Haninge kommuns hemsida. Som ett komplement till dessa underlag användes även 

Speakapp:s funktion "Snabbfråga", genom att en av enkätfrågorna lades ut även i denna 

kanal. 
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Funktionalitetsbedömning av digitala verktyg. De digitala verktygen E-förslag, 

synpunktshantering (i system C2) och Speakapp har studerats och bedömts ur två perspektiv: 

dels ur medborgarperspektivet, dels ur förvaltningsperspektivet. Då medborgarförslagen 

numera även kan skickas in direkt från webben och därför också överlappar E-förslag har även 

de granskats ur denna synvinkel. Swecos expert inom IT för samhällsutveckling har granskat 

och testat verktygen och gjort kvalitativa bedömningar av funktionaliteten för respektive 

verktyg. Om det finns intresse för en mer detaljerad utvärdering av de digitala verktygen 

rekommenderas en uppföljning med djupare teknisk analys samt användartester, vilket inte 

rymts inom ramen för detta uppdrag. 
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2.2  Om medborgardialog och teorierna bakom 
 

Under 1990-talet lagstiftades om möjlighet för brukare och medborgare att ha inflytande över 

vissa kommunala tjänster. Efter detta växte olika forum för inflytande fram på lokal nivå. 

Utvecklingen av medborgardialoger hänger också ihop med de olika satsningar på 

socioekonomiskt utsatta områden som skett från Blommansatsningen 1995-96 och framåt. 

Denna trend är gemensam för Sverige och andra länder. Demokratiutredningen (SOU 2000:1) 

tog upp frågan och gjorde ett tydligt ställningstagande för ett ökat deltagande i de lokala 

beslutsprocesserna. 

I vissa frågor har kommunerna och landstingen en skyldighet enligt lag att föra dialog med 

medlemmarna. Ett exempel är plan- och bygglagen (2010:900), enligt vilken kommunen vid 

upprättandet av översiktsplanen ska samråda med bl.a. länsstyrelsen, berörda kommuner och 

sakägare, sammanslutningar och enskilda i övrigt, som har ett väsentligt intresse av förslaget. 

I lagtext förekommer inte begreppet medborgardialog, utan begreppet samråd. 

Kommunalrättsligt används begreppet samråd som ett förfarande som kommuner eller 

landsting använder sig av för att stämma av eller inhämta synpunkter. 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har drivit frågan om medborgardialoger och gett 

kommuner stöd i utvecklandet av nya kanaler. Haninge kommun är en av de kommuner som 

deltagit i nätverk och erfarenhetsutbyten inom området. 

I det här avsnittet beskriver vi olika definitioner av medborgardialog och olika teorier om varför 

och när medborgardialog är relevant. Underlagen för avsnittet är Haninge kommuns handbok 

i medborgardialog, SKL:s skrifter om medborgardialog samt Demokratiutredningen SOU 

2016:5 kapitel 11.  

2.2.1 DEFINITIONER 

I Haninge kommuns handbok i medborgardialog görs en definition av medborgardialog 

genom en avgränsning mot brukardialog. Där står att ”En medborgardialog handlar om frågor 

som berör människor i rollen som medborgare eller invånare i kommunen. Här kan det ofta 

krävas politiska beslut.” Detta ställs mot brukardialog, som handlar om specifika verksamheter, 

åsikter som människor har i rollen av brukare av en verksamhet. Brukardialog innebär oftast 

inte några krav på politiska beslut. 

Fem former av delaktighet beskrivs, från steg 1 information till steg 5 medbestämmande. De 

fem stegen motsvarar SKL:s dialogtrappa. 

DELAKTIGHET KÄNNETECKEN MEDBORGAREN FÅR 

Information Envägskommunikation 

Frågor och svar 

Veta 

Konsultation Samla in synpunkter 

Ofta punktinsats 

Tycka 

Dialog Utbyte av tankar 

Ofta flera tillfällen 

Resonera 

Samarbete Aktiviteter planeras och 

genomförs 

Genomföra 

Medbestämmande Gemensamt beslutsfattande Bestämma 

 

Handboken påtalar vikten av att komma ihåg att dialog mellan politiker och medborgare är 

ständigt pågående. Den sker i vardagliga möten, den sker när parterna bjuder in eller söker 
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upp en grupp människor för samtal och den sker slumpmässigt när man träffar på varandra 

(vilket allt oftare kanske är digitalt). 

SKL använder formuleringar som ”dialog som ett verktyg för att kanalisera medborgares 

engagemang”. SKL framhåller dialog som en del i kommuners och landstings beslutsprocesser 

där resultat av dialogerna är tänkta att användas som ett av flera underlag till beslut (Se t ex 

skriften Medborgardialog som del i styrprocessen). 

SKL:s fokus på dialoger som verktyg för delaktighet i politiska beslutsprocesser framgår också 

av formuleringar så som Beslut om att genomföra medborgardialoger är de förtroendevaldas 

ansvar. 

Vid jämförelse med formuleringarna i Haninge kommuns handbok, kan konstateras att både 

Haninge och SKL avgränsar begreppet medborgardialog från brukardialoger. 

Demokratiutredningen hade i sitt uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att stärka individens 

möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de 

allmänna valen. Inom ramen för detta uppdrag ska utredningen belysa hur internet används 

av kommuner och landsting som ett verktyg i dialogen mellan beslutsfattare och medborgare 

samt redogöra för framgångsrika metoder för medborgerligt inflytande och lämna förslag på 

hur dessa kan användas för att förstärka den lokala demokratin.  

Med medborgardialog avses en aktivitet där individer, intresseorganisationer eller andra 

aktörer bjuds in att framföra synpunkter eller åsikter i en viss fråga och att delta i utformandet 

av ett särskilt beslut. 

2.2.2 SYFTET MED DIALOG 

Haninge kommuns handbok inleds med ett resonemang om dialogernas syfte. 

Medborgardialogerna kan förstås som ett försök att utveckla nya former för engagemang och 

demokratiskt deltagande. Denna formulering omfattar både ett syfte att förbättra beslutens 

träffsäkerhet och ett syfte att ge medborgare möjlighet att tillgodose medborgares vilja att 

uttrycka sin vilja.  

Inför den föreliggande utvärderingen har Haninge kommun uttryckt att den eftersträvade 

effekten med att genomföra medborgardialog ska vara att invånare i Haninge upplever och har 

inflytande och delaktighet, samt att tjänstemän och förtroendevalda får ett bättre 

beslutsunderlag baserat på kunskap om medborgarnas behov.  

SKL 

För att stärka kommunens och landstingets roll som demokratiaktör behöver 

samspelet med medborgarna utvecklas. De handlar framförallt om att skapa 

förståelse för de förtroendevaldas helhetsansvar och ansvar för att prioritera 

men också att ta hjälp av medborgarna för att utveckla samhället. Det innebär 

också möjlighet att lösa svåra konflikter mellan olika grupper samt mellan 

kommunen/landstinget och grupper som är i konflikt med samhället. Det 

handlar inte minst om att föra dialog om våra gemensamma värderingar för ett 

hållbart samhälle.1 

Demokratiutredningen 

Överlag har medborgardialogerna till syfte att ge beslutsfattarna bättre underlag 

inför ett beslut. De kan också ha till syfte att öka medborgarnas politiska 

kunskaper, stimulera det demokratiska deltagande eller att överlåta 

beslutsmakten i en viss fråga. 

Demokratiutredningen tar även upp olika sätt att kategorisera dialoger. Forskaren Nazem 

Tahvilzadeh har valt begreppen spontana respektive reguljära dialoger för att skilja mellan 

                                                      
1 Samspel med medborgarna. Inspirationsskrift för förtroendevalda (2), SKL 2011 
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dialoger som uppstår som punktinsats med anledning av något särskilt, t ex en viss pågående 

beslutsprocess och dialoger som är reguljära i bemärkelsen återkommande möten så som 

ungdomsråd eller förmöten till nämndsammanträden. 

Utifrån dessa tre olika aktörers definitioner kan utvärderarna konstatera att dialoger som syftar 

till att involvera personer i sin egenskap av medborgare kan ha olika syften och att de också 

bör ha det. Men variationerna i tolkning kräver också ett tydligt formulerat syfte för de 

dialoginsatser som görs. Medborgardialoger där syftet inte är tydligt kommunicerat eller där 

det inte sker någon återkoppling till medborgarna kan motverka sitt ursprungliga syfte eftersom 

de kan leda till besvikelse och minskat förtroende för den demokratiska beslutsprocessen. 

Utvärderingen utgår från att följande två syften är centrala när det gäller att bedöma 

dialogernas funktion och kvalitet. 

 

Syfte med dialogen Avgörande aspekt 

Beslutsunderlag Att dialogen bidrar till bättre kvalitet i de beslut som tas. Att 

resultatet av dialogen når in i organisationen och är användbart ur 

ett förvaltningsperspektiv.  

Det handlar inte uteslutande om direkta beslutsunderlag utan även 

om indirekta beslutsunderlag t ex i form av större kunskap om 

medborgares behov. 

Inflytande och delaktighet Att medborgarna kan få inflytande mellan de politiska valen. Att 

dialogen når ut och stärker svaga gruppers möjlighet till inflytande 

genom att synpunkter och förslag tas tillvara. 

Att det finns en reell möjlighet till inflytande. 

Att öka medborgarnas politiska kunskaper och stimulera 

deltagande. 

Att medborgare känner sig delaktiga och involverade. Återkoppling 

och svar på förslag och synpunkter är minst lika viktigt som att 

förslagen implementeras. 

2.2.3 BEDÖMNINGSKRITERIER 

I Haninges handbok liksom i SLK:s skrifter och på andra ställen formuleras vad vi kan 

sammanfatta som kriterier för att beskriva olika aspekter av medborgardialog. I Haninges 

handbok benämns de som ”vinster” och ”framgångsfaktorer”, i annan forskning talas om 

dialogers ”legitimitet”2. Eftersom den här utvärderingen omfattar även digitala verktyg är det 

relevant att även begrunda kriterier för god kvalitet i digitala aspekter, vilket kan sammanfattas 

som ”funktionalitet” eller ”användarvänlighet”. 

Utvärderarna har gjort en genomgång av olika typer av kriterier och redovisar nedan en 

checklista för hur utvärderingens bedömningar kommer att göras. 

Bedömningskriterier 

För att ”nå ut” på ett effektivt sätt ska en dialog: 

                                                      
2 Bäckstrand, K., Khan, J., Kronsell & Lövbrand, E. (Eds) Environmental Politics and 
Deliberativa Democracy. Examining the promise of New Modes of Governance. Edward Elgar 
Pub.  
Büchs (2008) “How legitimate is the open method of coordination?” Journal of Common Market 
Studies 46:4, 765-86 

Scharpf (1999) Governing in Europe: effective and democratic? Oxford: Oxford University 

Press 
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 Ha högt deltagande eller 

 nå nyckelpersoner  

 Nå eventuella ideella organisationer, företagare eller föreningar som berörs av 
planerade beslut 

 Bidra till delaktighet och engagemang 

 Genomföras på ett transparent sätt, med tydliga ramar och avgränsningar 

 Återkopplas till deltagare och övriga medborgare 

 

För att ”nå in” på ett effektivt sätt ska en dialog: 

 Ge ett definierat resultat 

 Ge resultat som tas omhand på ett i förväg planerat sätt 

 Leda till konkreta förändringar eller beslut 

 Ge deltagarna ökad kunskap 

 Bidra till att beslut som tas har lägre risk att rivas upp 

 Bidra till att beslut som tas är långsiktigare och mer genomtänkta 
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3. Dialoger i omvärlden 
En nationell undersökning genomfördes under 2015 för att ta reda på vilka inflytandekanaler 

som tillämpas i Sveriges olika kommuner och landsting. I undersökningen framkommer att 83 

procent av kommunerna och landstingen genomför någon form av medborgardialog. Endast 

41 procent av kommuner och landsting har däremot antagit någon form av styrdokument för 

dialogernas genomförande. Det är således knappt hälften av dem som liksom Haninge har 

ambitionen att arbeta systematiskt med inflytande mellan valen. 

3.1.1 MOTIV BAKOM DIALOGPROCESSEN 

Motiven till dialogerna är vanligen antingen informationsinhämtning inför ett beslut eller 

förankring av taget beslut, enligt vad som framförs i undersökningen, liksom i SKL:s 

sammanställningar av hur kommunerna arbetar. Ett tredje motiv som också är vanligt är stärkt 

sammanhållning i lokalsamhället.  

När i beslutsprocessen sker medborgardialoger?  

Fas i beslutsprocessen Andel 

När idéer väcks, tidigt i en process 79 

Vid utredning inför beslut 76 

När förslag diskuteras inför beslut 52 

När beslut fattas 10 

När förvaltningen genomför beslut 17 

När beslut efter en tid utvärderas 14 

Källa: Demokratiutredningens enkät om medborgarinflytande till kommuner och landsting 2015. 

 

3.1.2 OLIKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Fysiska möten är den vanligaste formen för dialoger. Digitala verktyg används i viss 

utsträckning. De vanligaste metoderna redovisas i tabellen nedan. 

 
Figur 1  

Typ av dialog Andel 

Öppna möten 80 

Dialogmöten (t ex cafédialog, open space, fokusgrupper) 77 

Möten med specifik målgrupp 83 

Sociala medier (t ex Facebook, bloggar) 57 

E-förslag, e-panel, diskussionsforum på nätet 51 

Medborgarstämmor eller byamöten 35 

Annat 17 

Källa: SOU 2016:5, s.393 

Några av de mer ovanliga, men ändå etablerade, metoder som finns är medborgarbudget och 

medborgarpaneler. Haninge är en av ett fåtal svenska kommuner som har testat metoden 

medborgarbudget och detta gjordes år 2010 i ett projekt där medborgarna gavs beslutsrätt 

över en begränsad budget (400 000 kronor) att använda för utveckling av Eskilsparken.  

Medborgarpaneler innebär att kommunen bjuder in en grupp invånare för att tillsammans med 

förtroendevalda och tjänstemän diskutera den kommunala verksamheten. Metoden har sitt 

ursprung i USA. Panelerna kan vara digitala, och har i sådan form använts av exempelvis 

Region Skåne som samlade 5 000 deltagare i en panel, som genomfördes som en 

enkätundersökning. Ett 30-tal kommuner och landsting i Sverige har testat medborgarpaneler 
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i någon form. Haninges äldrenämnds initiativ Framtidsgruppen är en variant av 

medborgarpanel. 

Det är också vanligt att intresseorganisationer används som remissinstanser för de politiska 

nämnderna, som ett slags panel eller rådgivningsgrupp. Olika råd av sådant slag finns i de 

flesta kommuner, så även i Haninge i form av handikappråd, ungdomsråd och brukarråd, samt 

som föräldraråd på de enskilda skolorna. 

3.1.3 MÅLGRUPPER OCH DELTAGANDE 

En undersökning från SKL från 2013 visar att 66 procent av medborgarna vill delta i 

medborgardialoger. Medborgarna uppgav ett större intresse för att delta digitalt än för att 

medverka vid fysiska möten. Det var 54 procent som föredrog att delta digitalt. Intresset för att 

delta digitalt var störst bland de i åldern mellan 25 och 35 år.  Även en undersökning som PR-

byrån Reformklubben genomförde samma år visar att en hög andel av medborgarna, 60 

procent, vill delta i medborgardialoger. Det var dock endast tio procent av de som svarade på 

Reformklubbens undersökning som uppgav att de blivit inbjudna att delta och i SKL:s 

undersökning uppgav 16 procent att de deltagit i en medborgardialog. I Reformklubbens 

undersökning framkom att hälften av de som blivit inbjudna till medborgardialog hade deltagit.3 

De förtroendevalda är överlag något mindre intresserade av deltagardemokratiska former än 

medborgarna. När kommunpolitiker fick ta ställning till frågan om olika demokratiideal framkom 

det att 75 procent föredrog valdemokrati. I samma studie framgår det att kommunpolitiker i 

kommuner där det har skett ett omfattande arbete med olika demokratiutvecklingsprojekt är 

mest negativa till ett ökat medborgerligt inflytande i besluts-processer.4 

 

När det gäller deltagande i dialoger, finns det forskning som visar att redan resursstarka 

grupper som är politiskt aktiva är överrepresenterade i de kommunala dialogerna.5 Hur 

kommunerna och landstingen informerar om dialogerna kan ha stor betydelse för hur många 

som deltar och vilka som deltar. Vanligast är att kommuner bjuder in till dialog via den egna 

webbplatsen. Information genom sociala medier, såsom Facebook, är också ett populärt sätt 

att bjuda in medborgarna.6 

3.2  Exempel på intressant och nyskapande 
medborgardialog 

 

Kommuner som använder en digital kundtjänst för hantering av synpunkter och 

förslag 

Huddinge kommun 

http://kontakt.huddinge.se/org/huddingekommun/ 

 

Upplands Bro kommun 

https://kundo.se/org/upplands-bro-kommun/ 

 

Kommentar 

Istället för att kommunerna har flera olika vägar in för medborgarna vad det gäller 

synpunkter, förslag, ris och ros så har man här valt att ha en digital "kundtjänst" för alla 

invånarna som vill kontakta kommunen. Fördelarna med detta är att medborgarna snabbt 

                                                      
3 SKL 2014 
4 Karlsson &Gilljam 2014 
5 Schlozman et al. 2012 för en längre diskussion. Se även Gilljam & Jodal, 2005. Detsamma framkommer 

i SOU 2013:34 en effektivare plan- och bygglovsprocess 
6 Demokratiutredningens enkät om medborgarinflytande till kommuner och landsting 2015 
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får svar och inte behöver veta vilken person eller förvaltning som de ska kontakta. 

Majoriteten av frågor och synpunkter kan kommunikatörerna som är anställda av 

kommunen svara på direkt, eller hänvisa till ett tidigare inlägg. Men om det kräver vidare 

svar från högre tjänstemän eller politiker kan även de uppmärksammas så att de också 

kan gå in och svara direkt i tråden på nätet. Skulle det vara bra förslag på förbättringar av 

kommunens verksamhet kan dessa slussas vidare till ett medborgarförslag som sedan 

hanteras inom den vanliga organisationen. På så sätt blir denna tjänst ett filter vilket gör 

att relevanta förslag som är meningsfulla att ta upp i nämnd eller fullmäktige är de som 

också tas vidare inom den kommunala förvaltningen.  

Transparensen ökar, medborgarna får snabba svar, man kan lätt lägga upp vanliga frågor 

och svar. Det går även att sortera inlägg på exempelvis mest diskuterade, senast inlagda 

etc.  

I dessa bägge fall använder de sig av ett verktyg som heter Kundo som är väldigt 

användarvänligt och dessutom fungerar bra på alla skärmstorlekar, från mobil till stor bilds 

TV. Men det finns säkert andra bra liknande system som kan användas. 

Medborgarförslag i Östersund 

Östersunds kommun  

http://ostersund.demokratiportalen.se/ 

 

  Kommentar 

Östersund använder sig av samma E-förslag/medborgarförslag som Haninge men har  

kombinerat dem till ett och samma dessutom i en webbsajt som fungerar bättre tekniskt 

och användarmässigt.  

Som tas upp på andra ställen i denna rapport finns det en otydlighet om vad som idag 

skiljer sig mellan Medborgarförslag och E-förslag i Haninge. Dessutom känns 

webbgränssnittet och användarvänligheten för E-förslag som föråldrat och svårhanterat.  

Östersunds kommun har dock lyckats med att slå ihop dessa båda typer av förslag i ett, 

och dessutom gjort om sajtens gränssnitt så att det funkar bättre och även är anpassat 

för att kunna ta del av tjänsten på olika skärmstorlekar via sk responsive webbdesign. Det 

känns om att Haninge skulle kunna titta på hur Östersund jobbat med dessa bägge saker 

för att se om det skulle kunna vara en idé för er kommun också. 

Medborgabudget 

Göteborgs stad - Västra Hisingen 

http://www.nubestammerdu.nu/start 

 

Upplands Väsby - Suseboparken 

http://www.upplandsvasby.se/2/samhallsutveckling-trafik-och-

teknik/nyheter/samhallsutveckling-trafik-och-teknik/2014-08-26-medborgare-byggde-sin-

drompark-i-suseboparken.html 

http://www.upplandsvasby.se/medborgarbudget 

 

Kommentar 

Här finns ett par intressanta aktuella projekt där Göteborgs stad och Upplands Väsby 

kommun jobbat med medborgarbudget. 

 

Social medier 

Karlstad kommun på Facebook 

https://www.facebook.com/karlstadskommun/ 
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Kommentar 

Karlstad kommun har mer än 26.000 som gillar/följer deras sida på Facebook. De når 

därmed enkelt och billigt en stor del av befolkningen i Karlstad. De jobbar väldigt bra och 

långsiktigt med att ta upp kommunens frågor med dialogen i fokus. I sina inlägg tar de upp 

av många av de saker som berör och engagerar invånarna i kommunen, såväl högt som 

lågt. 

 

Geobaserad medborgardialog  

Stockholm - Kolkajen Ropsten 

http://beta.cityplanneronline.com/cityplanner/project/webgl/index.do?uid=edRn36ys&lan

g=sv 

 

Norrköping - Idéer för framtiden 

http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/webgl/index.do?uid=LTQIpy1U 

 

Sollentuna kommun - Höga hus 

http://www.hogahus.se/ 

 

Kommentar 

Tre aktuella exempel där kommuner jobbat med interaktivitet, kartor och 3D-information 

som ett medel i medborgardialogen. 

 

Internationella medborgardialogprojekt  

Melbourne - Citizens panel  

http://participate.melbourne.vic.gov.au/10yearplan 

 

Mein Berlin – Tyskland 

https://mein.berlin.de/ 

 

Greensboro - USA 

http://www.greensboro-nc.gov/index.aspx?page=4796 

https://www.youtube.com/watch?v=vPD1SLTKXsI&feature=youtu.be 

 

Lewisham - Storbritannien 

http://www.lewisham.gov.uk/getinvolved/Pages/default.aspx?t=0 

http://www.lewisham.gov.uk/mayorandcouncil/youngmayor/Pages/default.aspx 

 

Kommentar 

Här finns fyra olika spännande exempel på internationella städer där man tagit 

medborgadialogen ett steg längre.  

 

Exempel på nya verktyg för medborgardialog 

Maptionnaire - Finland 

https://maptionnaire.com/?lang=en 

 

CityPlanner - Sverige 

http://cityplanneronline.com/cityplanner/ 

 

Liquid Democracy 

https://liqd.net/index.html 

 

Kommentar 

Det utvecklas ständigt nya intressanta tjänster och digitala verktyg som ska underlätta 

och göra medborgardialogen lättare och mer lustfylld. Här är tre inspirerande exempel.  
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4. Nuläge – detta har 
Haninge gjort hittills 

I följande avsnitt beskrivs de 12 verktyg som är studerade inom ramen för uppdraget. Detta 

urval representerar en variation av dialogverktyg och utgör en del av de verktyg som Haninge 

har använt och använder, även om det finns många fler som också används. Inledningsvis ges 

en överblick över samtliga 12, därefter beskrivs respektive dialog. 

4.1  Tolv dialogverktyg inom tre kategorier 
De dialogverktyg som valdes att ingå i utvärderingen är olika varandra och skiljer sig åt 

avseende arbetssätt, målgrupp, syfte och omfattning. För att överhuvudtaget kunna göra några 

jämförelser och ge underlag för att i framtiden öka medvetenheten kring alternativa 

dialogmetoder, blev ett första steg i analysen att kategorisera dialogverktygen i grupper. 

Utvärderarna studerade de 12 verktygens karaktär och valde att sortera dem utifrån dialog-

insatsens form och tidsmässiga karaktär, det vill säga huruvida dialogverktyget används 

löpande eller under en begränsad period. De dialoger som använts vid begränsade perioder 

skiljer sig också mellan de som är unika punktinsatser och de som har utformats som ett 

koncept som har upprepats vid flera tillfällen (eller skulle kunna upprepas i framtiden). 

En central utgångspunkt för utvärderingen är att Haninges dialoger kan delas in i tre olika 

typer: 

1. Punktinsatser som sker utifrån specifika behov och förutsättningar. Frågan som 

behandlas initieras av nämnd eller förvaltning. 

2. Konceptdialog i ett format där dialog sker regelbundet i en i förväg given form som 

alltid är densamma. Frågan som behandlas initieras av nämnd eller förvaltning. 

3. Öppna kanaler för medborgare att löpande lämna åsikter och  idéer. Frågan som 

behandlas initieras av medborgare. 

 

Kategorisering av de 12 verktyg som utvärderingen studerat 

Genomförande Verktyg Typ av dialog 

2003 - pågående Medborgarförslag Öppen kanal 

2007- pågående Synpunktshantering Öppen kanal 

2010 Medborgarbudget Eskilsparken Punktinsats 

2013 Kanske en lekplats i mitten Punktinsats 

2011, 2013, 2015 Nyfiken park Konceptdialog 

2012 - pågående Framtidsgruppen Konceptdialog 

2012 Jordbrodialogen Punktinsats 

2012 - pågående Skoldialogmöten Konceptdialog 

2013 - pågående E-förslag Öppen kanal 

2014 Brandbergsdialogen Punktinsats 

2014 Minecraft-tävling Vallavägen Punktinsats 

2014 - pågående Speakapp Öppen kanal 
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Ovan listas dialogverktygen kronologiskt efter år då de användes första gången i Haninge 

kommun. Det dialogverktyg som användes allra först av dessa 12, möjligheten att lämna 

medborgarförslag, infördes först på försök år 2003. Ett annat verktyg som också funnits längre 

är det digitala verktyget för synpunktshantering som infördes 2007. Dessa två äldre verktyg är 

med i underlaget, eftersom de fortfarande används. Övriga verktyg är sådana verktyg och 

dialoger som har genomförts efter 2010. 

4.2  Öppna kanaler 

4.2.1 MEDBORGARFÖRSLAG 

Möjligheten att använda sig av medborgarförslag har funnits i lagstiftningen sedan 2002, som 

ett svar på ett behov att minska avståndet mellan väljare och valda i tider av nedgående 

medlemskap i partierna. Haninge kommun införde på försök medborgarförslag redan 2003. 

Under det första året lämnades 8 förslag in. Därefter steg antalet under några år för att 

sedan plana ut på en nivå om ca 40 förslag årligen fram till 2013.  

För att lämna ett medborgarförslag ska inlämnaren vara medborgare i Haninge kommun. 

Medborgarförslag hanteras i flera steg. Ärenden inkommer till Kommunstyrelseförvaltningens 

registrator. I detta första steg kontrolleras inlämnarens bostadsort, för att kontrollera att det är 

en medborgare i kommunen. Ärendet hanteras sedan av kansliet vid samma förvaltning för 

beslut i Kommunfullmäktige. I många fall är beslutet på denna övergripande nivå, att en 

enskild saknämnd ska hantera frågan. Arbetsflödet för medborgarförslag är således ganska 

lång. 

4.2.2 SYNPUNKTSHANTERING 

Synpunktshanteringen är en del i Haninge kommuns systematiska kvalitetsarbete, en av de 

verktyg som i föreliggande utvärdering kategoriseras som ”öppen kanal för dialog”. 

Medborgare kan lämna synpunkter på kommunens verksamhet via pappersformulär eller 

webb.  Även medarbetare kan lämna in förbättringsförslag. Synpunkterna hanteras av 

verksamhetsansvarig på berörd verksamhet.  

 

När verktyget infördes utbildades samtliga chefer i alla förvaltningar samt i fastighetsbolaget i 

att arbeta med ständiga förbättringar. Ett antal material togs fram och spreds till medarbetare 

för att introducera idéerna bakom att använda ständiga förbättringar i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Tanken var således att både medarbetarnas egna och brukarnas synpunkter 

skulle få större utrymme i kvalitetsarbetet. 

 

Verktyget syftar till att ge medarbetare och brukare av kommunens verksamhet information för 

det systematiska kvalitetsarbetet, det är i huvudsak inte tänkt som ett verktyg för att öka 

demokratiska värden. Möjligheten för medborgare att enkelt kunna kontakta kommunen när 

de upptäcker trasiga lampor eller hål i vägen – och att de ser att detta åtgärdas bedöms dock 

bidra till en ökad tillit för kommunen som organisation. 

 

Kommunen får in cirka 1000 synpunkter varje år. Flest synpunkter avser den kategori som 

gäller felanmälningar på utemiljön. Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är de 

verksamheter som får lägst antal synpunkter. I dessa verksamheter finns andra kanaler för 

brukarna att lämna synpunkter. Antalet synpunkter har ökat från att i början handla om 

hundratal till att i dagsläget handla om tusental. Medborgarna i Haninge har ett tydligt behov 

av att använda den här typen av kommunikationskanal. 

 

Ett IT-stöd används för att hantera och systematisera inkomna synpunkter. Funktionerna i IT-

stödet används dock inte systematiskt, vilken omöjliggör en bedömning av hur många av de 
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inkomna synpunkterna som har lett till ett beslut om förbättring och bidragit till 

kvalitetsutvecklingen. 

4.2.3 E-FÖRSLAG 

Demokratiberedningen i Haninge kommun beslutade 13 oktober 2011 att man snarast ville 

utveckla demokratiarbetet genom att införa möjligheten att lämna e-petitioner eller e-förslag 

som det sedan kom att kallas. Initiativet kom från Demokratiberedningens ordförande. 

Möjligheten att lämna e-förslag finns i kommunen sedan våren 2013. 

E-förslag kan lämnas av alla som vill – det finns inte något krav på att inlämnaren ska vara 

medborgare i kommunen. Den som vill lämna ett förslag registrerar sig digitalt och kan sedan 

skriva in ett förslag. Kommunikationsenheten vid Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för 

att moderera systemet och granskar inkomna förslag innan de läggs ut på webben för att andra 

ska kunna lämna bifall till lämnade förslag. Om minst 25 personer skriver under förslaget, så 

ska det hanteras av en av saknämnderna. Ansvarig nämnd för att hantera medborgarförslagen 

var kansliet, men e-förslagen hanteras av kommunikationsenheten som i övrigt inte har några 

uppdrag kopplat till annan nämndhantering. 

Från år 2015 kopplades applikationen Speakapp (se nedan) ihop med e-förslagssystemet så 

att ytterligare en möjlighet att lämna e-förslag öppnades. I samband med detta gjordes en 

kampanj ute på skolor som fick till följd att antalet inlämnade förslag sköt i höjden. De två första 

åren lämnades ett 20-tal förslag in, 2015 var antalet 130. De två första månaderna 2016 

lämnades 7 förslag in, vilket tyder på att anstormningen från 2016 inte kommer att upprepas.  

Vid införandet av e-förslag noterade den tjänsteman som skrev tjänsteutlåtandet att: "Det är 

viktigt att stämma av användningen av e-petitioner mot övriga system för medborgarnas eller 

”kundernas” synpunkter. De system som finns är synpunktshantering (C2) och 

medborgarförslag.  Tydlig information om skillnaden mellan dessa olika system måste lämnas, 

bland annat på hemsidan." 

Sedan 2014 finns möjligheten att även skicka in medborgförslag via hemsidan vilket innebär 

att skillnaden mellan de två systemen har minskat. 

4.2.4 SPEAKAPP 

Speakapp är en mobilapplikation för iPhone och Android som Haninge kommun använder för 

att öka ungas deltagande i den demokratiska processen. Tanken är att den ska underlätta 

kommunikationen och minska gapet mellan ungdomar och kommunens beslutsfattare. 

Under många år har Haninge ungdomsråd jobbat med att engagera ungdomar för att få reda 

på vad det tycker och hur de vill förändra Haninge kommun. Rädda barnen har en årlig enkät 

som heter Ung röst som där de tar tempen på ungas åsikter och tankar kring demokrati och 

ungas inflytande över politiken. Vid en undersökning bland unga var det ett önskemål att kunna 

delta och ha synpunkter på vad som händer i Haninge via i första hand appar och sociala 

medier. Detta var en bra grund för att skapa förutsättningar för projektet Speakapp som handlar 

om att involvera unga i lokala beslutsprocesser. 

Speakapp har tagits fram och utvecklats i ett projekt lett av Rädda Barnen och finansierat av 

Arvsfonden. Haninge kommuns ungdomsråd har också varit aktiva i arbetet. Projektet hade 

från början en projektledare på halvtid, men har därefter övergått till två projektledare på totalt 

en och en halv heltidstjänst.  

Projektet är inte enbart mobilapplikationen utan en vidare verksamhet där 

projektmedarbetarna varit ute i skolorna och pratat demokrati, ungdomars inflytande och 

delaktighet i vad som händer och beslutas i kommunen. 

I appen finns det fyra olika funktioner som ungdomar kan använda sig av: Snabbfråga, Åsikter, 

E-förslag och Kalendern. E-förslag är kopplat till kommunens tjänst med samma namn som 

kan nås via hemsidan. Även för Speakapps E-förslag gäller att de måste få 25 röster för att 

tas vidare till en nämnd som informationspunkt och eventuellt vidare beslut. 
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11 februari 2016 var det 469 användare av Speakapp enligt förvaltningsplanen. Förutom dessa 

registrerade användare har de som jobbat med Speakapp varit ute och träffat många 

ungdomar på skolorna, i första hand på högstadiet. 

 

4.3  Punktinsatser 

4.3.1 MEDBORGARBUDGET "DU BESTÄMMER! ESKILSPARKEN" 

2010 genomförde Haninge kommun som en av några få svenska kommuner ett projekt för att 

testa metoden ”medborgarbudget”. De tankar som ligger bakom medborgarbudget är att 

genom att engagera medborgarna i prioritering av resurser öka effektiviteten i verksamheten 

utifrån medborgarnas behov av tjänster. I Haninge utformades ett projekt där medborgarna 

skulle få beslutanderätt över en begränsad del av budgeten som avsattes för beslut om 

utveckling av en offentlig plats – Eskilsparken.  

 

Medborgarna var delaktiga i alla delar av arbetet: genom förslag, bearbetning av förslag och 

beslut. Målgruppen var samtliga medborgare och flera insatser gjordes för att nå olika grupper. 

Det fanns möjlighet att delta fysiskt genom tillfällen att träffa politiker och tjänstemän för att 

diskutera förslag, men också genom att skicka in förslag och rösta via digitala kanaler. 

 

En utvärdering av projektet genomfördes. Den visar att arbetet skedde i en tydlig process från 

inlämning av idéer, omvandling av dem till tydliga kostnadsförslag och sedan omröstning. Det 

fanns kriterier för vilka förslag som kunde tas emot och tjänstemännen bevakade vissa värden 

(parkens formspråk). Ett lärande som framhålls är att en dialog av god kvalitet med möjlighet 

att nå in i organisationen kräver mycket tid av tjänstemän och politiker i initialskedet 

 

4.3.2 KANSKE EN LEKPLATS I MITTEN 

Dialogen som kom att kallas ”Kanske en lekplats i mitten” genomfördes under 2013 på initiativ 

av stadsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Bakgrunden var den 

förestående förändringen av Handens centrala delar . Syftet med dialogen var att i ett tidigt 

skede involvera en bred allmänhet för att diskutera öppna frågor som vad ett torg är och kan 

vara, samt hur man vill använda sitt torg i Handen. En konstnär anlitades för att planera och 

leda arbetet, som bedrevs i en process som hämtade inspiration från det grekiska dramat. 

Projektledaren var dialogens främsta externa kostnad. Tjänstemän från konsthallen hade en 

viktig funktion och lade dock ner mycket arbetstid på genomförande och deltagande, liksom 

flera tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen. Dialogen pågick under omkring två 

månaders tid. 

 

Dialogens öppna frågeställning och syfte var en del av dess unika karaktär, men försvårade 

också genomförandet. I och med den breda målgruppen var det svårt att veta när man nått 

tillräckligt många och rekryteringsarbetet svalde stora resurser. Givet den resurs som lades på 

att involvera medborgare, så uppger en av de intervjuade att medborgarnas intresse var svalt. 

Detta antar den intervjuade beror på den öppna frågeställningen och otydligheten i hur 

resultatet skulle användas. Man hade lättare att nå grupper som fanns tillgängliga via 

konsthallens övriga verksamhet, tex förskoleklasser, skolklasser samt en grupp 

arkitekturstudenter från KTH. 

 

Resultatet av dialogen redovisades för kommunen och för allmänheten via torgmöten, samt 

vid en avslutande utställning där dialogdeltagarnas inspel visades på egentillverkade plakat. 

Trots ett upplevt stort intresse från Kultur och –fritidsförvaltningen visade det sig att 

förankringen bland kommunens övriga tjänstemän och politiker inte var tillräcklig eller också 

var förväntningarna på dialogen missriktade, vilket ledde till att slututställningen avbröt i förtid. 
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Avslutningen var inte till fördel för dialogens demokratiska värde. Det förslag till utformning av 

Poseidons torg som en arbetsgrupp inom dialogen tog fram har bearbetats vidare och legat 

som underlag för en beslutad, ännu inte genomförd, investering i torget. 

4.3.3 JORDBRODIALOGEN 

Initiativet till Jordbrodialogen togs av kommunstyrelseförvaltningen och var en del av det mer 

omfattande utvecklingsprogrammet för stadsdelen Jordbro. Syftet med dialogen var 

platsutveckling – att stärka platsen, öka delaktigheten bland de boende och bryta en negativ 

trend då problemen på platsen tenderade att bli allt fler. En viktig ambition var att nå grupper 

som kommunen traditionellt har haft svårt att nå. Två konstnärer med erfarenhet av 

stadsutveckling anställdes på motsvarande en heltidstjänst under två års tid, för att driva 

dialogarbetet och agera mellanhand mellan medborgare och kommun. Dialogen hade tillgång 

till 200 000 kr i handkassa för löpande utgifter. 

 

Dialogen genomfördes med en medveten avsikt att tillvarata gräsrotsperspektivet och de 

befintliga informella nätverk som fanns på platsen. Genom att hitta ingångar via 

nyckelpersoner blev dialogledarnas arbete framförallt främjande och stödjande, där syftet vara 

att få till stånd lokala initiativ och aktiviteter. Dialogledarna fungerade också som 

kontaktförmedlare för att föra samman personer eller organisationer som kunde samverka. 

Man valde att koncentrera sig på kvalitativa möten istället för att nå så många som möjligt. 

Genom handkassan fanns möjlighet att hyra lokaler, ordna korv med bröd till en fotbollsmatch 

eller kaffe till ett sammanträde – enkla förutsättningar för människor att samlas kring en aktivitet 

eller ett intresse. En stor del av dialogledarenas tid ägnades också åt att vistas på 

kommunhuset och förankra dialogresultaten inom olika förvaltningar. 

 

Dialogen utmynnade i en handlingsplan som en del av utvecklingsprogrammet. En 

förvaltningsövergripande projektgrupp tillsattes i slutet av dialogtiden, vars uppgift blev att ta 

arbetet vidare och bevaka dialogens uppföljning i kommunens beslutsprocesser framöver. I 

efterhand framstår denna projektgrupp som viktig för resultatet och kunde med fördel ha 

tillsatts redan från start. En nyckelfaktor var dialogledarnas neutrala roll som ”moderator” i 

dialogen. 

4.3.4 BRANDBERGSDIALOGEN 

När området Brandbergen skulle utvecklas genomfördes flera dialoger. Den som ingår i 

underlaget till föreliggande utvärdering är centrumdialogen. Den genomfördes under en vecka 

på plats i centrum där besökare kunde ta del av olika material och få direktkontakt med 

tjänstemän på plats. En annan dialog genomfördes ett halvår senare, då flyttades fokus från 

centrumbyggnaden till hela området. Några av de metoder som användes var klotterplank, 

pluppkartor att markera bra och mindre bra platser på, ett open space öppet för alla, en 

workshop på fritidsgården samt trygghetsvandring. 

 

Externa projektledare anlitades för att planera metoder och upplägg. En tjänsteman i 

kommunen var ansvarig för att hantera inkommet material och bearbeta det inför det 

utvecklingsprogram som skrevs för området. Dialog och program styrdes av en politiskt tillsatt 

beredning. 

 

Det var känt via inkomna synpunkter m.m. att det fanns många åsikter om centrumbyggnaden 

och dess användning. Utvecklingsprogrammet rörde mer än centrum, men valet att först 

fokusera på centrum handlade om en förståelse för att ingen annat skulle kunna diskuteras, 

om inte centrum berördes först. Centrumdialogen genomfördes i samarbete med 

centrumägaren. 

 

Dialogtillfällena var förhållandevis långa: en veckas närvaro på plats. Ett syfte med dialogerna 

var att ”mätta” medborgarnas behov av att få diskutera de frågor som engagerade dem. 
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Utvecklingsprogrammet som togs fram byggde bland annat på de synpunkter som framkommit 

i dialogerna. 

4.3.5 MINECRAFT-TÄVLING VALLAVÄGEN 

Som en del i diskussionen kring hur den regionala stadskärnan Haninge ska se ut i framtiden 

bjöd stadsbyggnadsförvaltningen in unga Haningebor och andra intresserade till en digital 

stadsbyggnadstävling i spelet Minecraft. Syftet var att engagera barn och ungdomar i 

kommunens utvecklingsarbete, samt att få in kreativa förslag på hur Vallavägen i Handen kan 

se ut i framtiden.  

 

När det kommer till planförutsättningar fanns det inget formellt uppdrag för ju Vallavägen och 

ingen byggherre var kopplad till projektet. Det fanns dock ett övergripande beslut om en ny 

stadskärna och kommunen har ambitioner att omvandla Vallavägen till en stadsgata. 

 

I syfte att nå ut till barn och ungdomar anställdes unga ambassadörer mellan 16-20 år gamla. 

Ambassadörernas uppgift var att marknadsföra Minecrafttävlingen på kommunens skolor och 

bland kompisar. Sammanlagt inkom 177 tävlande bidrag och av dessa kvalificerades 81 

förslag. En tillsatt jury valde slutligen ut 6 stycken finalbidrag som ställdes ut i kommunhuset.  

 

Utifrån de inkomna förslagen går det exempelvis att identifiera ett flertal perspektiv på vad 

ungdomar värderar i framtidens stadskärna. Bland annat är det ett flertal av förslagen som 

innehåller rekreation (skatepark, lekparker, pooler), sopsortering och övergångsställen. De 

flertalet anmälda förslagen som tävlade om vinsten vittnar även om att det funnits ett 

engagemang hos unga Haningebor. Det är dock svårt att avgöra vilken betydelse som de 

byggda förslagen haft de framtida planerna på stadsgatan. Eftersom det inte ännu finns ett 

formulerat uppdrag för Vallavägen finns det inte någon given väg för hur förslagen kan ”vävas 

in” i den framtida planen planeringen av stadsgatan. I dagsläget används förslagen främst som 

diskussionsunderlag och inspiration. 

4.4  Konceptdialoger 

4.4.1 NYFIKEN PARK 

Nyfiken Park utvecklades som ett dialogkoncept i samarbete mellan 

Stadsbyggnadsförvaltningen och ett landskapsarkitektskontor. Nyfiken Park genomfördes 

första gången i Sågenparken 2011-2013, därefter har konceptet utvecklats i 

Brandbergsparken 2013-14 och i Åbyparken 2015-16. I Brandbergsparken och Åbyparken har 

två konstnärer anlitats av kommunen som dialogledare. Syftet med dialogerna har varit att 

inhämta erfarenheter och åsikter från medborgare och föreningslivet, inför en planerad 

upprustning. Man har utarbetat ett skalbart dialogupplägg med tillfällen för idéinsamling och 

återkoppling, i olika omfattning vilket gör konceptet möjligt att använda med olika budget. 

Kostnaderna för genomförandet har varit konsultens tid för dialogworkshops, tid för 

bearbetning samt enkelt material för dokumentation på plats i parken.  

 

Dialogen har genomförts genom att en extern dialogledare har vistats i parkmiljön under några 

dagars tid och bjuda in till samtal och idéer. Dialogformen skapar möjligheter till spontana 

möten men ger också tillfälle att arbeta uppsökande mot berörda målgrupper, tex förskolor och 

fastighetsägare i anslutning till parken. En viktig del av processen är att skapa transparens och 

att samlat visualisera alla individuella förslag, för att tydliggöra och skapa förståelse för de olika 

intressen som måste samsas. Återkoppling sker då förslagen bearbetats till koncept eller 

idéskisser. Detta moment är avgörande för förankring och bekräftelse hos medborgarna. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän har omsatt dialogresultaten till verklig förändring och 

det är tydligt att dialogerna i de aktuella fallen har bidragit till det som byggts och anlagts, även 

om dialogförslagen inte följts slaviskt.  
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4.4.2 FRAMTIDSGRUPPEN 

Framtidsgruppen är ett koncept för dialog med seniorer, som kan fungera som verktyg 

motsvarande samtliga steg på dialogtrappan. Den som engagerar sig gör ett åtagande på två 

år.  Gruppen har 3-5 möten per år. 

Gruppen startades på initiativ av förvaltningschefen i syfte att skapa en förstärkt och djupare 

dialog än den som redan fanns med föreningarna. Tanken är att gruppen ska få kompetens 

kring hur verksamheten fungerar, förvaltningens uppdrag och sådant som kan begränsa 

handlingsutrymmet.  

Ursprungligen formulerades tre syften: 
- Att informera gruppen 

- Att konsultera gruppen 

- Att ha en dialog 

Framtidsgruppen har används som remissinstans när ny äldreplan togs fram och har haft 

inflytande över utformningen av denna. Gruppen har bidragit med många synpunkter på 

verksamhet, som har kunnat implementeras. Det handlar t ex om utbudet av aktiviteter på de 

kommunala träffpunkterna och att förvaltningen på gruppens initiativ tagit fram en 

informationsbroschyr till anhöriga. 

 

Förvaltningschefens bedömning är att det finns tydliga demokratiska värden. Inte minst bidrar 

gruppen till att målgruppens förtroende för kommunen påverkas positivt.  

 

32 personer deltar. Efter att ha testat möten i hela gruppen inledningsvis och i den fas då det 

handlade mycket om att föra över kompetens till deltagarna, har de i ett senare skede kunnat 

välja att fokusera på några teman. Gruppen har nu delats i två så att det finns två grupper med 

16 deltagare vardera. 

4.4.3 SKOLDIALOGMÖTEN 

Skoldialogmöten har funnits sedan 2005. Ett antal möten per år har genomförts. 2015 

genomfördes fyra dialogmöten. Vid varje tillfälle har ett tiotal politiker och ett tiotal tjänstemän 

deltagit. Uppslutningen från medborgare har varit upp till ett 30-tal personer. Vid några tillfällen 

har det funnits inbjudna talare. Formen för mötena i övrigt är öppna diskussioner i plenum, 

vilket i praktiken har inneburit att någon av medborgarna ställer en fråga och en av de 

förtroendevalda svarar. 

 

Initiativet till dialogkonceptet togs av nämnden. Det är de förtroendevalda som varit drivande i 

arbetet. Mötena har inte dokumenterats. En typ av resultat har varit att förvaltningen har blivit 

uppmärksammad på enskilda personer eller familjer som är missnöjda med någon hantering 

på sin skola. På ett mer generellt plan, kopplat till demokratiaspekten, går det inte att identifiera 

några resultat av dialogerna. 

 

Skoldialogmötena syftade till att diskutera förskolans och skolans utveckling. Formen har visat 

sig inte vara optimal för att kunna föra diskussion, eller för att kunna fokusera utvecklingsfrågor. 

De första åren var fokus på den kartläggning av lärandet som genomförts, dvs information till 

medborgarna. Dessa möten tycks ha fungerat i enlighet med förväntningar om att ge 

information. 

 

Formerna för dialogerna har upplevts var mindre bra och kommer att förändras. De 

medborgare som har deltagit har haft många olika förväntningar och har velat prata om många 

olika saker. De som kommer för att prata om gymnasieskolan är mindre intresserade av att 

höra något om förskolan, och tvärtom. Vid nästa tillfälle är det ett par frågor som är i fokus och 

detta har kommunicerats, för att styra förväntningarna. 
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5. Resultat av 
medborgardialogerna 

Vad är egentligen ett lyckat resultat? När det gäller just medborgardialog finns två sätt att 

betrakta begreppet resultat. Vissa dialogprojekt leder fram till en konkret förändring, t ex som 

i fallet med Eskilsparken där dialogresultatet manifesterades och gestaltades rent fysiskt i en 

byggd parkmiljö. Men det kan också finnas fall där resultatet är helt osynligt; i form av en ökad 

känsla av delaktighet eller som ett demokratiskt värde. Om politikerna tar del av dialogen och 

därefter på grund av andra tungt vägande skäl beslutar sig för att göra helt tvärt emot vad 

medborgarna tycker, skulle dialogresultatet i vissa fall ändå kunna bedömas som lyckat. 

Medborgardialog är inte direktdemokrati utan en form av alternativt medborgarinflytande. Det 

innebär att om dialogen genomfördes väl och utgjorde ett kvalificerat beslutsunderlag och 

medborgarna får en relevant återkoppling, har den likväl bidragit till stärkta demokratiska 

processer.  

Resultat av medborgardialog är således komplexa, både att definiera och att utvärdera. I den 

här utvärderingen finns ett medvetet fokus på den kommunala förvaltningens perspektiv och 

hur medborgardialogers resultat kan användas som konkret beslutsunderlag. 

5.1.1 SAMMANFATTNING AV DIALOGVERKTYGENS OMFATTNING OCH 

UTFALL 

Figuren nedan illustrerar hur de tolv dialogerna i Haninge kan sorteras utifrån ett 

medborgarperspektiv och förvaltningsperspektiv. Den stående axeln representerar 

medborgarperspektivet i form av deltagarkvalitet. En hög deltagarkvalitet innebär att dialogen 

har haft en spridning och/eller ett deltagande som varit ”över förväntan”. En hög 

deltagarkvalitet behöver således inte nödvändigtvis endast innebära att det är det varit många 

som deltagit, även huruvida deltagandet varit aktivt eller inte räknas med i denna bedömning. 

En dialog som har haft ett fåtal aktiva och involverade deltagare kan således också sorteras 

in under en hög deltagarkvalitet. En låg deltagarkvalitet innebär att det är färre än förväntat 

som deltagit i dialogen, eller att dialogen har nått färre målgrupper än förväntat.  

Den liggande axeln representerar förvaltningsperspektivet i from av grad av inflytande. Ett högt 

inflytande innebär att dialogen – i hög grad – kunnat påverka kommunala beslut och att beslut 

genomförts. Det kan exempelvis handla om att en fysisk förändring blivit genomförd, eller att 

dialogen på något annat sätt haft betydelse för det kommunala verksamhetsarbetet. Ett lågt 

inflytande innebär att dialogen haft ingen eller mycket liten påverkan på kommunala beslut.7  

För att få en överblick av karaktären på dialogerna har samtliga dialoger även kategoriserats 

utifrån resursåtgång8 och typ av dialog. En liten cirkel representerar en låg resursåtgång 

(mindre än 300 000), en mellanstor cirkel representerar en medel resursåtgång (ca.300 000 - 

800 000), och en stor cirkel representerar en stor resursåtgång (mer än 800 000). 

Färgindelningarna illustrerar viken typ av dialog som avses: punktinsats (blå), koncept (rosa) 

eller öppen kanal (grön).  

                                                      
7 För att möjliggöra en metaanalys som ger en övergripande bild av samtliga utvalda projekt, vilka är 

mycket olika i sin karaktär, har utvärderarna valt att använda begrepp som omfattar flera dimensioner i 

analysen. Bilden som visar detta är således ganska komplex, då de två axlarna omfattar flera aspekter 

av ”inflytande” respektive ”deltagande”. Alternativet hade varit att analysera olika typer av projekt separat, 

vilket inte hade möjliggjort det jämförande perspektiv som bilden nu bidrar med. 

 
8 En uppskattad kostnad har gjorts av samtliga dialoger baserat på personella kostnader, konsultarvoden, 

driftkostnader, utvecklingskostnader och övriga utlägg  
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Utifrån matrisen är det tydligt att Haninge har genomfört dialoger med olika grader av 

deltagarkvalitet och grad av inflytande. Dialoger som haft lågt inflytande på beslut men en hög 

deltagarkvalitet är Minecraft och Speakapp. Båda dessa dialoger har arbetat aktivt med 

marknadsföring och rekrytering av deltagare. Speakapp är exempel där deltagandet varit 

relativt högt, och Minecraft är exempel på en dialog där deltagandet varit mycket aktivt. De 

som har deltagit i Minecrafttävlingen har exempelvis lagt ner mycket tid på att bygga sina 

städer. Även om dialogerna bidragit till engagemang har de dock haft ingen eller mycket liten 

inverkan på kommunala beslut.  

Framtidsgruppen är den enda dialogen som både har en hög deltagarkvalitet och ett högt 

inflytande. Gruppen har bidragit med många synpunkter på verksamhet, som har kunnat 

implementeras. 

Av de tolv utvärderade dialogerna finns det fyra dialoger (skoldialogmöten, medborgarförslag, 

E-förslag och en lekplats i mitten?) som både har en låg deltagarkvalitet och ett lågt inflytande. 

Det har tex varit relativt få synpunkter och förslag som kommit in genom de öppna kanalerna 

E-förslag och medborgarförslag. Det ökande antalet E-förslag har berott på att Speakapp har 

tillkommit och att de ungdomar som involverats i arbetet kring Speakapp har använt appens 

funktion att lämna E-förslag.  De förslag som kommit in från både Medborgarförslag och E-

förslag har dessutom haft lågt inflytande över kommunala beslut. I några fall har förslag tagits 

vidare för utredning. Ett exempel på förslag som genomförts har framkommit: Kultur- och 

fritidsnämnden tog hösten 2015 beslut om att bygga utegym. Flera e-förslag om detta hade 

inkommit och det låg i linje med förvaltningens befintliga plan.  

Trots att bilden visar att de öppna kanalerna presterar svagt, så bör det inte automatiskt ses 

som en anledning att avveckla dessa dialogformer. För en kommun som har höga ambitioner 

för sina medborgardialoger kan öppna kanaler ses som viktiga kommunala funktioner som till 

och med skulle kunna betraktas som någon typ av ”grundfunktion” i dialogsammanhang. 

Möjligheten att alltid, oavsett tid på dygnet och var i kommunen man bor, kunna framföra en 

synpunkt och ett förslag har ett demokratiskt värde i sig, även om kanalen inte utnyttjas på ett 

frekvent eller kostnadseffektivt sätt.  

Sidan 148 av 302



 

UTVÄRDERING AV METODER OCH VERKTYG FÖR MEDBORGARDIALOG – SWECO 25 

 

 

 

 

Punktinsats Målgrupp 

 

Deltagarkvalitet Inflytande Resurs 

Medborgarbudget 

"Du bestämmer! 

Eskilsparken" 

Samtliga 

medborgare 

  

Medel  Hög: ny scen Medel 

Kanske en lekplats i 

mitten 

Samtliga 

medborgare 

Låg Inget Medel 

Jordbrodialogen Medborgare i 

området 

Hög: nya 

målgrupper 

Djupt: ingående 

diskussioner 

Medel: 

Utvecklings-

program 

Hög 

Brandbergsdialogen Medborgare i 

området 

Hög Utvecklings-

program 

Medel 

Minecraft-tävling  Unga, främst 

i området  

Medel: 

intressant att nå 

de yngsta 

Låg: Inga 

beslutsunderlag, 

resultat: 

engagemang 

Medel 
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Koncept Målgrupp 

 

Deltagarkvalitet Inflytande Resurs  

Nyfiken park Medborgare i 

området 

Medel  Hög: Fysiska 

förändringar 

Låg 

Framtidsgruppen Äldre 

medborgare 

Hög: väl insatta 

medborgare 

Hög Låg 

Skoldialogmöten Föräldrar Låg Låg: Inga 

besluts-

underlag 

Låg 

 

 

Öppen kanal Målgrupp 

 

Deltagarkvalitet Inflytande Resurs  

Medborgarförslag Samtliga 

medborgare 

Låg (40 per år) Låg Låg årlig 

kostnad 

Synpunktshantering Alla – ej 

begränsat till 

medborgare 

Hög (1000-tal 

per år) 

Medel: 

Systematiska 

uppföljningar 

saknas 

Låg årlig 

kostnad 

E-förslag Alla – ej 

begränsat till 

medborgare 

Låg Låg: Finns ett 

fåtal exempel 

på saker som 

tagits upp och 

fått viss effekt. 

Låg årlig 

kostnad 

Speakapp Unga 

medborgare 

Hög Låg: Finns ett 

fåtal exempel 

på saker som 

tagits upp och 

fått viss effekt. 

Hög: Externt 

finansierad 

fram t juni 

2016, 

därefter 

medel 
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5.2  Resultat: Medborgarvärde: ”nå ut” 
Hur väl har dialogen nått ut till den avsedda målgruppen? Matrisen här intill är hämtad från 

Kungsbacka kommun och visar en modell för att bedöma hur väl en dialoginsats når ut till dem 

som berörs av frågan. Modellen är bra för att synliggöra om dialogmetoden nådde rätt 

målgrupp och om det har funnits medvetna strategier för att nå dem som är mycket berörda 

men lite aktiva – en grundläggande ambition för att dialogen ska fylla sin funktion som 

komplement till den representativa demokratin.  

Swecos bedömning av hur 

väl dialogerna nått ut 

grundar sig precis som 

modellen här bredvid på 

kvalitet snarare än 

kvantitet. Det behöver inte 

alltid vara ett stort antal 

deltagare som avgör om 

dialogen nått ut, utan det 

kan också handla om att 

nå rätt deltagare och att nå 

det antal deltagare som är 

rimligt att förvänta sig 

utifrån den valda 

dialogmetoden. 

5.2.1 KANALER FÖR KOMMUNIKATION 

De digitala kanalerna har ägnats extra uppmärksamhet i utvärderingen då användningen av 

dem ökar och funktionerna blir viktigare. Även om utvärderarna är kritiska till vissa delar av 

verktygen, som uppfattas som onödigt tillkrånglade, så tycker majoriteten av dem som tillfrågas 

i enkäten att det varit lätt att använda digitala kanaler. Ett fåtal personer tycker att e-förslag var 

ganska eller mycket svårt. 

Hur lätt var det att lämna… 

(antal) 

e-förslag  Medborgar-

förslag 

synpunkt 

Mycket lätt 26 15 5 

Ganska lätt 36 5 7 

Ganska svårt 5 0 0 

Mycket svårt 1 0 0 

Antal 68 20 12 

 

5.2.2 ÅTERKOPPLING OCH BEKRÄFTELSE 

En viktig del av arbetet med att nå ut är att återkoppla till deltagarna att budskapet nått fram, 

att man emottagit en synpunkt eller sammanställt och tolkat ett dialogresultat. I de mer 

komplexa dialogprocessena handlar det inte bara om att bekräfta utan också om att stämma 

av sin tolkning och återkomma till medborgarna med ”såhär tolkade vi ert förslag, har vi förstått 

er rätt?”, innan man går vidare i processen. En bra återkoppling kan också förklara varför ett 

förslag inte går att genomföra, eller synliggöra motstridiga åsikter och prioriteringar som gör 

det svårt att genomföra ett förslag. Detta säkerställer att dialogen kan vara positiv och lyckad 

oavsett om resultaten kan implementeras eller inte. 

 

164 (43 i öppna enkäten och 121 i riktade) personer har i enkäten svarat på frågan om 

återkoppling efter sitt deltagande i någon av dialogerna. Av dessa har 31 procent inte uppfattat 

att de fått någon återkoppling, vilket är en oroväckande hög andel. 21 procent har fått 

återkoppling via tjänsteman som de är nöjda med och 12 procent har fått återkoppling av 

tjänsteman som man inte är nöjd med. Den grupp som är mest nöjd med vilken återkoppling 
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de fått är de som lämnat medborgarförslag. 9 av 19 svarande på frågan är nöjda med den 

personliga återkoppling de fått (47 procent). Respondenterna som lämnat synpunkt eller e-

förslag är betydligt mindre nöjda. Tio av 17 personer som lämnat synpunkt har inte fått 

återkoppling eller är inte nöjda med den återkoppling de fått (59 procent). Motsvarande siffra 

för de som lämnat e-förslag är 31 av 77 (40 procent). 

 

 

50 procent av de medborgare som svarat på enkäten har valt att delta i dialoger för att kunna 

påverka ett beslut, vilket också förklarar betydelsen av återkoppling. Påverkade jag eller 

påverkade jag inte? Att få svar på frågan är centralt för om medborgaren upplever att man 

nådde sitt syfte med deltagandet. Eftersom många beslutsprocesser är långa kan 

återkopplingen behöva ske i flera steg.  

 

Varför valde du att delta? Antal Procent 

Ha information 15 10% 

Ha svar från kommunen 31 20% 

Sätta mig in i en fråga eller ett beslut 13 8% 

Påverka ett beslut 77 50% 

Annat: 17 11% 

Total 153 100% 

 

En aspekt på återkoppling är också att samordningen av dialoginsatser har betydelse. I 

intervjuer med de dialogledare som genomfört fysiska dialogmöten lyfts frågan om att en bättre 

kommunikation mellan olika delar av kommunen efterfrågas. De medborgare som har deltagit 

i flera dialoger förväntar sig att de tjänstemän som deltar har tagit del av de åsikter som kommit 

fram i tidigare dialoger. Tex i Brandbergen har dialoger förts om både Brandbergsparken och 

centrum – kommunens representanter var olika men dialogdeltagarna var till viss del samma. 

Då är det viktigt för förtroendet för kommunen att den kommunala organisationen har koll på 

inkomna åsikter och använder dem systematiskt. 
 

5.2.3 FRAMÅTBLICKANDE 

För att driva ett konstruktivt utvecklingsarbete med medborgardialogerna är det också relevant 

att undersöka närmare hur medborgarna vill kommunicera och varför de vill engagera sig. 
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Även om medborgarnas perspektiv inte är huvudfokus i denna rapport så kan de inhämtade 

enkätsvaren ge en fingervisning om hur de individer som svarat på enkäten resonerar. 

Vilket inflytande vill du ha över kommunala beslut? 

Svar stämmer ”till stor del” eller ”helt” Antal Procent 

Jag har tillräckligt inflytande genom de allmänna valen 59 25% 

Jag vill få information om planerade och tagna beslut 202 85% 

Jag vill kunna tycka till om den verksamhet som kommunen 

planerar 

202 85% 

Jag vill diskutera med tjänstemän eller politiker 144 61% 

Jag vill delta i planering och genomförande av verksamhet 120 50% 

Jag vill rösta i sakfrågor 162 68% 

Totalt 238 100% 
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5.3  Resultat: Användning av dialoger, ”nå in” 
En dialog kan vara väl genomförd och nå ut till rätt målgrupp, men för att värdet av den ska 

optimeras är dialogen beroende av en tydlig ägare, en tydlig mottagare och en utformning som 

gör den användbar i kommunens ordinarie beslutsprocesser. I utvärderingen har ett stort fokus 

varit att belysa dialogverktygen ur kommunens perspektiv, vilket innebär en bedömning av hur 

väl dialogerna når in i den kommunala organisationen.  

 

 

Utvärderingen har identifierat tre olika roller eller funktioner som i de studerade dialogerna har 

haft stor betydelse för hur väl dialogen nått in och för att skapa förutsättningar för att använda 

dialogen som ett kvalificerat beslutsunderlag. 

5.3.1 TJÄNSTEMÄNNENS ROLL 

Tjänstemännens roll är avgörande för att dialogen ska tas vidare och behandlas som en del 

av beslutsunderlagen i den kommunala beslutsprocessen. Tjänstemännen är också de som 

har den professionella erfarenhet och kompetens som krävs för att avgöra vad som är rimligt 

att en medborgardialog kan påverka, vilka ramar som finns och vad som är möjligt eller omöjligt 

att genomföra. 

Tjänstemännens förutsättningar att ta hand om medborgarnas åsikter skiljer sig åt mellan de 

olika dialogtyperna. I konceptdialogerna har det funnits en självklar mottagande förvaltning, då 

dialogens ärende varit så specifikt riktat till ett av kommunens ansvarsområden – skoldialogen 

till barn- och utbildningsförvaltningen, Nyfiken park till Stadsbyggnadsförvaltningen och 

Framtidsgruppen till Äldreförvaltningen. Ett sådant upplägg underlättar för de ansvariga 

tjänstemännen att få insyn i dialogprocessen och ta del av resultat som ett underlag i arbetet. 

De punktinsatser som genomförts har oftare behandlat bredare stadsutvecklingsfrågor eller 

förvaltningsövergripande frågor, som Jordbrodialogen, En lekplats i mitten eller 

Minecrafttävlingen. Där har mottagaren av dialogresultaten inte varit lika tydlig och därför har 

det krävts en medveten hantering för att få in resultaten i beslutsprocessen, vilket Haninge 

kommun inte alltid har lyckats med. I Jordbrodialogen tillsattes en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp som fick uppdraget att bevaka dialogens intressen framåt i utvecklingsarbetet. I 

Minecrafttävlingen fanns inget planerat mottagande, vilket gjorde att dialogen blev en slags 

parallell process utan formell förankring bland tjänstemännen. 

De öppna kanalerna kan inte ha någon i förväg planerad mottagare eftersom det är 

medborgarna som initierar frågan som ska behandlas. I fokusgruppssamtalen uttrycks en både 

skeptisk och kritisk attityd bland tjänstemännen gentemot de öppna dialogkanalerna, just för 

att de kräver ett oplanerat arbete och att den information som förmedlas inte är efterfrågad – 

den kommer spontant. Dessutom kritiseras arbetsfördelningen och omhändertagandet av de 

frågor som kommer in via de öppna kanalerna, då det upplevs som rörigt, svårt att skicka 

vidare frågor som hamnat fel och att många skjuter ifrån sig ansvaret helt. Ur ett 
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förvaltningsperspektiv är dessa kanaler inte effektiva i den meningen att de har en tydlig 

funktion eller ger ett tydligt bidrag till tjänstemännens pågående arbete. De öppna kanalerna 

har dock ett demokratiskt värde som inte får glömmas bort och som kan vara värt en del arbete 

även fast det i arbetsvardagens stress kan upplevas som ”onödigt”. Däremot behöver det 

finnas verktyg, systematik och rutiner för alla dialoger, för att tjänstemännen ska ha en chans 

att dra nytta av materialet eller förädla det som en del av ett demokratiskt system. 

5.3.2 POLITIKERNAS ROLL 

Politikernas självklara roll är att sätta visionen och ambitionen för medborgardialoger i 

kommunen, kanske i vissa fall även att medverka och delta i dialogsamtalen. Utöver detta finns 

det flera sätt att se på vilken roll politikerna bör ha. SKL har förespråkat en linje i vissa 

sammanhang, som alla nog inte är överens om. 

Enligt SKL:s riktlinjer och skrifter om medborgardialog är det främst mellan politiker och 

medborgare som dialogen bör ske: 

”Den dialogen som sker mellan tjänstemän och medborgare bör röra brukarperspektivet 

och utförandet av de kommunala tjänsterna. En dialog om politiska prioriteringar kan 

självklart faciliteras och planeras av tjänstemannaorganisationen, men bör ske mellan 

medborgarna och deras politiska företrädare." 

 

I det fokusgruppssamtal som gjordes med Haninges politiker i samband med utvärderingen 

framträder en mycket splittrad bild av Haningepolitikernas uppfattning kring de genomförda 

dialogernas värde och de ambitioner som finns för framtiden. Medan några fortsätter att 

framföra ett drivande och optimistiskt budskap, är det andra röster som är tveksamma till 

dialogers demokratiska värde och missnöjda med hur tidigare dialoger har genomförts. En 

bristande samsyn bland politikerna och avsaknad av en övergripande ambition kan försvåra 

för tjänstemännen att både driva dialoger och implementera dialogresultatet. 

Eftersom det finns olika vägval att göra när det gäller politikernas roll i medborgardialoger, inte 

minst beroende på om man prioriterar att nå in eller nå ut med dialogen, så är inget synsätt i 

sig sämre än något annat. Men det är ett problem för arbetet i Haninge att det är en sådan 

splittrad uppfattning bland de förtroendevalda som ska arbete med medborgardialog.  

5.3.3 PROJEKTLEDARENS ROLL 

I den granskning som gjorts av dialogverktygen visar det sig att många dialoger har genomförts 

av externa dialogledare som anlitas av kommunen som konsulter eller som visstidsanställda 

för att genomföra en viss punktinsats eller för att utveckla ett nytt dialogverktyg (tex 

Eskilsparken, Nyfiken Park, Speakapp, Minecraft). I dessa fall har dialogledaren en avgörande 

roll för hur dialogen återförs till förvaltningen och införlivas i den ordinarie kommunala 

processen. Den externa projektledaren har i flera fall haft en positiv inverkan på dialogens 

kvalitet, genom att personen haft med sig erfarenhet från ett visst arbetssätt eller att personen 

kunnat fungera som en neutral och oberoende part som brygga mellan kommun och 

medborgare. Samtidigt ökar risken för att dialogen blir en parallell process, där kunskapen och 

förståelsen för dialogresultaten följer med projektledaren istället för att komma kommunen till 

del.  

När det gäller de öppna kanalerna och vissa av konceptdialogerna har ansvaret legat intern 

hos förvaltningen och förutsättningarna för att dialogen förankras internt borde ha varit bättre. 

Men för de öppna kanalerna har problemet istället varit att det saknats ett tydligt ägarskap 

internt. Ansvaret har bollats runt från person till person vilket har ökat administrationen och 

irritationen samtidigt som den interna förankringen uteblivit. Konceptdialogen Framtidsgruppen 

är dock ett gott exempel på att det går att skapa en god förankring och ett tydligt ägarskap, 

vilket leder till att dialogresultatet tagits omhand och använts. 
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 Funktionaliteten i de digitala verktygen 
I följande avsnitt redovisas den bedömning som har gjorts av de digitala verktygens 

funktionalitet. Utvärderarna har studerat verktygen ur två perspektiv. Dels ur ett 

förvaltningsperspektiv, där fokus har varit hur verktyget fungerar för de tjänstemän som ska 

administrera verktyget och använda den information som inhämtas med hjälp av verktyget. 

Dels ur ett medborgarperspektiv, där fokus har varit hur verktyget fungerar för de medborgare 

som via Haninge kommuns webbsida kan använda verktyget. 

5.3.4 E-FÖRSLAG OCH MEDBORGARFÖRSLAG 

På Haninge kommuns hemsida beskrivs E-förslag som "ett snabbt, roligt och enkelt sätt att 

lämna förslag till Haninges politiker". Här kan alla som vill – det vill säga inte enbart 

medborgare i Haninge kommun – lämna förslag på hur Haninge kan förbättras. Man kan även 

stödja andras förslag genom att skriva under dem. Om minst 25 personer skriver under ett 

förslag så tar berörd nämnd upp det till diskussion. 

 

Skillnaden mellan e-förslag och medborgarförslag är: 
- För att lämna in e-förslag behöver man inte vara medborgare i Haninge kommun 

- Ett medborgarförslag går alltid upp till Kommunfullmäktige. Ett e-förslag går inte 

vidare förrän minst 25 personer har gett förslaget bifall – det går då vidare till en av 

saknämnderna. 

- För att lämna in e-förslag måste man registrera sig, vilket inte krävs för att lämna 

medborgarförslag som kan lämnas via ett enklare webbformulär. 

Förvaltningsperspektivet 

IT-systemet driftas av ett externt företag och är en produkt som flera kommuner använder sig 

av. Det gör att det är svårt alternativt dyrt att göra förändringar för den enskilda 

kommunkunden, som t ex Haninge.  

 

Systemet känns relativt lättanvänt och enkelt att hantera för administratören. Med tanke på att 

det är så pass få förslag som kommer in – i genomsnitt mindre än 2 förslag/månad (Speakapp 

borträknat) – så har hanteringen av förslagen inte krävt någon större arbetsinsats för 

moderatorn. 

 

Hanteringen kan bli ineffektiv om ett stort antal förslag om samma sak inkommer (vilket har 

hänt inom medborgarförslag). Varje förslag ska behandlas som enskilt nämndärende, vilket 

medför att administrationen ökar. 

 

Medborgarperspektivet 

På kommunens webbsida ”dialog och synpunkter” ligger länkar till både medborgar- och e-

förslag. Skillnaden mellan dessa två beskrivs inte för användaren. För att lämna ett e-förslag 

behöver användaren navigera till en annan webbplats än haninge.se. Sidorna ger två olika 

intryck visuellt. Alla som går in på e-förslag-sidan kan se vilka förslag som ligger inne men för 

att kunna lägga in egna eller rösta på något måste användaren registrera sig.  

Sidan innehåller även länkar till medborgarbudget (som används i tidigare projekt men som nu 

länkar till malltexter och felmeddelanden). 

E-förslag: registreringen och inloggningen bedöms vara komplex. Förenklade alternativ med 

befintliga och idag etablerade tjänster som e-legitimation eller mobilt BankID saknas. 

Användaren möts av ilsket röd text som förklarar att om man har en Microsoft mail så måste 

man lägga in no-reply-adress för Haninges demokratiportal för att man inte ska fastna i 

spamservern, något som nog få användare vet hur man gör. Det bedöms vara många fält att 

fylla i och en spam-kontrollfråga som inte är helt lätt. När detta är gjort kommer nästa steg i 
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processen för den användare som vill registrera sig: att verifiera sin mejladress. Ett nytt 

webbfönster öppnas, en sida utan direktlänkar vidare till var man kom ifrån. 

När registrering är avklarad kan användaren registrera förslag och rösta på andras förslag. 

Röstningsknappen uppfattas som svår att hitta samt att systemet frågar efter uppgifter som 

kanske inte är uppenbart relevanta (ex startdatum). Ytterligare en svaghet är att ”spara och 

stäng”-knappen kan förväxlas med funktionen att skicka in sitt förslag. 

 

Den övergripande bedömningen av funktionaliteten för medborgare, är att lösningen har 

många svagheter. Utseendemässigt och funktionsmässigt känns E-förslag daterad. 

Interaktionsmässigt finns det mycket oklarheter som gör det svårt för besökare att navigera sig 

fram och hitta vad man är ute efter. Registrering och inloggning känns krånglig och 

gammaldags och försvårar även inskickning och röstning på förslagen. 

5.3.5 SPEAKAPP 

Speakapp är en mobilapplikation för iPhone och Android som Haninge kommun använder för 

att öka ungas deltagande. Tanken är att den ska underlätta kommunikationen och minska 

gapet mellan ungdomar och kommunens beslutsfattare. I appen finns det fyra olika funktioner 

som ungdomar kan använda sig av: Snabbfråga, Åsikter, E-förslag och Kalendern. E-

förslagsfunktionen är densamma som kommunens huvudsystem för e-förslag, appen kopplar 

till detta system.  

 

Utvecklingen av mobilapplikationen Speakapp har – enligt nuvarande projektledaren – varit 

kantat av mycket tekniska problem. Från kommunens sida drogs projektet igång utifrån en 

spännande idé, men utan kompetens inom kravställning för arbetet med webb och IT-

utveckling. En del oturliga omständigheter med personalbyten från leverantörens sida har 

också spelat in. Kostnaden för utvecklingen har hittills varit ca 600 000 kronor, vilket är ungefär 

det dubbla mot vad som hade budgeterats. Allmänna arvsfonden har finansierat. 

 

Förvaltningsperspektivet 

En funktion i appen är direktkopplingen till e-förslag. Administratören svarar de som skickat in 

ett e-förslag med besked om förslaget blivit godkänt eller inte samt förklaring av hur kommunen 

hantera förslaget. 

 

En annan funktion i appen är kalendern, som kräver en större insats av administratören. 

Kalendern uppdateras manuellt och bygger på att det görs omvärldsbevakning för att relevanta 

evenemang läggas in. 

 

Appar kräver nyutveckling när det släpps nya versioner av operativsystem och när det kommer 

nya telefonmodeller vilket gör dem krävande och dyra att hålla uppdaterade. Även 

funktionsmässigt blir en app snabbt gammal och någon form av löpande utvecklings- och 

underhållsbudget kommer att behövas för att tjänsten inte ska sluta fungera. En webbtjänst är 

mer bakåtkompatibel och blir inte föråldrad lika snabbt som en app. Haninge kommun har 

planerat att resurssätta arbetet med en deltidstjänst när arvsfondens finansiering upphör. 

Utvärderarna bedömer att detta är otillräckligt för att upprätthålla funktionerna i appen. Det 

finns således ett uppenbart hot mot realisering av värdet av det hittills nedlagda arbetet, genom 

att appen riskerar att självdö om den inte uppdateras och underhålls löpande. 

 

Medborgarperspektivet 

Appen finns nedladdningsbar till de två stora operativsystemen för mobiltelefoner: Android och 

iOS (iPhone). Designen består av en snurrande interaktiv kub som tagits fram tillsammans 

med ungdomar. Designen ger ett lekfullt och spännande intryck. Det finns ett läge där alla 

ingångar syns (när man zoomar in i kuben) men det är långt ifrån självklart hur det funkar och 

hur man som användare hittar dit. En enkel video förklarar vad man kan göra i appen. 
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Eftersom inte alla delar av kuben syns när man går in på appen så finns det en risk att 

användarna inte ser alla olika innehållsdelar. Loggorna på startsidan har dålig kontrast och 

syns knappt alls. 

 

Den som använder Speakapp för att lämna ett e-förslag behöver registrera sig, men appen 

kommer ihåg användaren så att det är lättare att skicka in fler förslag eller rösta på andras.  

 

När det gäller återkoppling till den som lämnat ett förslag kommer användarna av Speakapp i 

ett särskilt fokus i jämförelse med andra inlämnare av e-förslag efter som målgruppen unga 

kan antas ha lägre kännedom om kommunens verksamhet och funktion. Återkoppling borde 

då ta hänsyn till detta, vilket utvärderarna finner inte alltid varit fallet. De beslut som tagits av 

nämnd har i några fall förmedlats tillbaks till den som lämnade förslaget på ett så krångligt 

språk att det inte har gått att tyda vad som är beslutat. Den gängse nämnd-jargongen (sådant 

som ”frågan anses därmed besvarad”, ”expedieras: akt” etc) bör omformuleras innan 

återkoppling till Speakapp-användare sker. Denna rekommendation gäller för all 

kommunikation med medborgarna och särskilt hög grad återkopplingen till unga 

förslagslämnare. 

 

5.3.6 SYNPUNKTSINLÄMNING 

Möjligheten att lämna synpunkter på kommunens verksamhet har funnits sedan 2007. En 

synpunkt kan lämnas in på vilket sätt medborgaren vill; antingen per telefon, e-post etc, men 

det finns även två särskilt utformade vägar. Det är dels en pappersblankett, dels ett IT-verktyg 

kallat C2. 

 

Förvaltningsperspektivet 

Registreringen av användare i systemet (de ansvariga för olika verksamheter) görs så att 

ärenden som läggs in i systemet skickas till angiven funktion. Detta kräver att 

användardatabasen är ständigt uppdaterad. De synpunkter som lämnas in utan någon 

angivelse av verksamhet, registreras på central nivå i organisationen  där en registrator 

ansvarar för att kategorisera synpunkten så att den skickas till rätt funktion.  

 

Systemet bygger på att den som är ansvarig för en verksamhet ska hantera synpunkter på sin 

verksamhet. För många enhetschefer och även för avdelningschefer är det ovanligt att det 

kommer ärenden i C2. Flera av dem är sällan inne i systemet och de uppfattar inte systemet 

som varken intuitivt eller lättanvänt. 

 

Det är mycket ovanligt att synpunkter som lämnats via telefon eller mejl registreras som 

ärenden i systemet. Uppföljning av hur verksamhetsansvariga hanterar de ärenden som ligger 

i systemet sker sällan och i de flesta förvaltningar sker det inte systematiskt. Intervjuer med 

administratörerna i systemet tyder på att det inte heller finns någon tydligt uttalad vilja från 

förvaltnings- eller kommunledning att prioritera detta arbete. 

 

I hanteringen av inkomna synpunkter ingår det att återkoppla till medborgare som lämnat 

synpunkt. IT-stödet har en funktion att skicka mejl till den e-postadress som medborgaren själv 

lagt in. En sådan kommunikation registreras i systemet. En svaghet i systemet är att eventuellt 

svar på mejlet inte registreras: tjänstemannen måste manuellt kopiera in mejltexten om den 

fortsatta konversationen ska gå att följa i C2. Gränssnittet och användarvänlighet i 

administrationsdelen av C2 bedöms som krånglig, rörig och inte alls intuitiv. 

 

Medborgarperspektivet 

Ingången till Synpunkter på haninge.se finns på sidan Dialog och synpunkter. Själva designen 

av formuläret känns precis som systemet i övrigt föråldrat. Det saknas  rubrik eller grafisk 

inramning, det är många fält i formuläret där alla inte känns nödvändiga. Vi gissar att det inte 

är självklart för många besökare hur de ska fylla i alla fält vilket är en tröskel i sig. Det är nog t 
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ex inte självklart för alla vilken förvaltning och enhet som ska adresseras. Sidan är heller inte 

anpassad för att kunna fyllas i på olika skärmstorlekar (så kallad responsive webbdesign). 

Detta gör att det är svårt och mycket otympligt att skicka in sina synpunkter från en mindre 

skärm som t ex en mobil, vilket en mycket stor del av besökarna idag använder när de 

använder internet. 
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5.4  Sammanfattningar av resultat  
En ambition med utvärderingen är att ge en överblick och sammanställning av tidigare 

erfarenheter och resultat för att underlätta en framtida planering av medborgardialoger. I de 

fall då en valsituation uppstår kan en lämplig metod väljas med utgångspunkt i de resultat som 

sammanfattas nedan, i form av styrkor respektive utmaningar med de olika arbetssätten. 

5.4.1 STYRKOR OCH UTMANINGAR MED DE OLIKA 

DIALOGKATEGORIERNA 

Punktinsatser 

Framgångsfaktorer 
Har varit flexibla och situationsanpassade 

och kan därför passa olika målgrupper och 

syften. 

Haninges punktinsatser har tidigare varit 

omfattande och riktat sig brett till alla 

medborgare i hela kommunen eller i en hel 

stadsdel, vilket skapar uppmärksamhet och 

synlighet. 

Framgångsexempel i Haninge: Minecraft, 

Brandbergen.  
  

Utmaningar 
Analys av vilka intressegrupper man vill nå 

är extra viktigt i en komplex fråga.  
Plan för hur resultat ska tas omhand riskerar 

att bli bristfällig. 

Risk att dialog planeras in för sent, så att den 

inte kan utgöra ett inspel i beslutens tidiga 

skeden. 
Processen tenderar att blir parallell, inte en 

del av beslutsprocessen. 

I vissa fall stor uppstartskostnad. 
Svårt att förutsäga möjligt utfall när tidigare 

erfarenhet av metod saknas. 

 

Konceptdialoger 

Styrkor 
Beprövade metoder = minskad risk för fel; 

minskade uppstartskostnader. 
Igenkänning för medborgare som deltar. 
Möjlighet att utveckla och förbättra konceptet 

för varje gång. 
Konceptdialogerna i Haninge har en tydligt 

definierad målgrupp (Framtidsgruppen: 

äldre, Skoldialog: föräldrar, Nyfiken Park: 

parkbesökare och närliggande verksamhet). 
En aspekt av koncept är att återkopplingen 

är systematiserad – ökar förtroendet, bidrar 

till värde i medborgarperspektiv. 

Framgångsexempel i Haninge: 

Framtidsgruppen och Nyfiken Park 

Utmaningar 
Risk att ett verktyg som använts 

framgångsrikt i ett visst sammanhang 

återanvänd oreflekterat i sammanhang där 

det inte passar – syfte med 

kommunikationen med medborgarna ska 

alltid styra om en dialog ska genomföras 

eller om medborgarfokus sker på annat sätt. 
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Öppna kanaler 

Styrkor 
Grundläggande funktion i kommun med hög 

ambition för medborgardialog. 

Haninge kommun har en tydlig vilja att vara 

öppen för medborgares engagemang. 
Möjliggör brett deltagande: digitala kanaler 

ger ökad tillgänglighet till kommunen för 

medborgare som bor långt från centrum eller 

inte har tid/möjlighet att gå på möten. 
  

Svagheter 
Låg funktionalitet – flera av kanalerna är inte 

användarvänliga varken för medborgare 

eller för tjänstemän: både system och 

hantering behöver förbättras. 
Haninge kommun har ett antal öppna 

kanaler som inte på ett tillräckligt tydligt sätt 

samspelar med varandra. De öppna 

kanalerna måste synkroniseras för att bli 

begripliga. 
Om medborgare inte får återkoppling kan 

den styrka som öppenheten ger vändas till 

en svaghet. 
Kräver stor medvetenhet om att åsikter som 

kommer in inte är representativa. 
I nuläget finns motstånd från både politik och 

tjänstemän – kräver attitydförändring. 
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6. Slutsatser och 
rekommendationer  

De effektmål som sattes upp för utvärderingen var att 

 Invånare i Haninge upplever och har inflytande och delaktighet  

 Tjänstemän och förtroendevalda ska få ett förbättrat beslutsunderlag, genom stärkt 

kunskap om medborgarnas behov (utan att äventyra behovet hos kommande 

generationer)  

 Medborgardialog bedrivs på ett (kostnads)effektivt sätt inom såväl långsiktiga som mer 

kortsiktiga frågor, inom fysiska och digitala kanaler 

 

För att möta dessa mål har utvärderingen sökt att svara på följande frågor:  

 Vilka dialoger har genererat störst mervärde (för olika målgrupper)? 

 Vilka dialoger har haft störst inflytande utifrån ett förvaltningsperspektiv? 

 Vilka dialoger har varit mest resurseffektiva? 

 

I följande avsnitt reflekterar utvärderarna kring olika aspekter av detta. Det sammanfattade 

svaret på frågorna är: 

 Minecrafttävlingen, Speakapp och Framtidsgruppen har nått ut till en specifik 

målgrupp och lyckats engagera unga respektive äldre på ett bra sätt. 

 Nyfiken Park och Eskilsparkens medborgarbudget har gett de mest konkreta 

resultaten i form av gestaltade miljöer, som förvaltningen ansvarat för och förverkligat 

i enlighet med medborgarnas förslag. Framtidsgruppen har gett konkreta resultat i 

form av verksamhetsutveckling i förvaltningens ordinarie verksamhet. 

 Konceptdialogerna Framtidsgruppen och Nyfiken Park har varit resurseffektiva i den 

bemärkelsen att de möjliggjort stort inflytande för en begränsad och förutsägbar 

kostnad. 

 

6.1  Diskussion 
Haninge kommun är en föregångare när det gäller arbetet med medborgardialog. Den rika 

erfarenhet som finns i kommunen har varit en förutsättning för att genomföra en utvärdering 

med den metaanalytiska ansatsen som nu är gjord. Medan andra kommuner är nybörjare inom 

området står Haninge redo att gå in i andra generationens medborgardialoger med en högre 

medvetenhet och starkare strategisk hantering av medborgares inflytande. De synpunkter om 

förbättringar som utvärderingen förmedlar ska ses i detta ljus: förbättringsförslag på en 

verksamhet som i grunden är mycket intressant och värdefull. 

Medborgardialoger handlar om en komplicerad process och en växelvis rörelse mellan att nå 

ut till medborgare och att nå in i den kommunala organisationen. I olika delar av processen 

uppstår utmaningar, vägval och en inte oansenlig mängd praktiskt arbete. 

6.1.1 INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

Det är svårt att ha inflytande. I den här utvärderingen har inflytande studerats ur två aspekter, 

dels hur väl kommunen har lyckats nå medborgare (vilket vi har kallat medborgarperspektivet 

eller ”nå ut”), dels i vilken utsträckning medborgares åsikter har kunnat få genomslag i 

beslutsunderlag (vilket vi har kallat förvaltningsperspektivet, eller ”nå in”). Många satsningar 

som kan ses som lyckade genom att de har nått ut på ett bra sätt, samtidigt som de inte har 
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varit effektiva i bemärkelsen ”nå in”, dvs de har inte genererat material som har använts som 

beslutsunderlag.  

Känslan av delaktighet är delvis beroende av om den person som delar med sig av åsikter och 

utrycker sina behov, får återkoppling från kommunen. Den enkätundersökning som genomförts 

i samband med utvärderingen visar att nästan hälften av de respondenter som besvarat 

enkäten uppger att de inte har fått återkoppling när de har använt någon av de verktyg för 

dialog som ingick i utvärderingen. Här finns således stora förbättringar att göra. 

Öppna digitala kanaler ökar tillgängligheten till kommunen i en bemärkelse: de möjliggör för 

personer som inte kan delta vid personliga möten i kommunhuset att kommunicera med 

kommunen. Personer som på grund av geografi, arbete, familjesituation eller 

funktionsnedsättningar skulle kunna vara förhindrade att delta i dialog får utökade möjligheter 

via de digitala kanalerna. Men de digitala kanalerna riskerar också bli forum för redan 

röststarka personer. Demokratiutredningen konstaterade att det politiska inflytandet inte är 

jämnt fördelat och att demokratipolitik tydligare måste riktas in mot att åstadkomma politisk 

jämlikhet. Om dialoger som helhet ska stärka medborgares delaktighet och inflytande så måste 

arbetet omfatta uppsökande insatser som bidrar till att engagera grupper som annars inte 

deltar.  

6.1.2 FÖRBÄTTRADE BESLUTSUNDERLAG 

Det är inte ovanligt att både tjänstemän och politiker kan känna sig oroade för att 

medborgardialogen ska ta överhanden och skapa en maktobalans i beslutsfattandet. Om 

dialogen ska vara ärlig, måste politikerna acceptera att släppa ifrån sig en del av sin makt och 

även dela på idéinitiativet. Det är däremot viktigt att kommunen internt för en löpande 

diskussion om när, hur och hur mycket medborgardialogen kan ha inflytande över de beslut 

som fattas, så att det finns en samsyn och en medvetenhet kring när och hur dialoger kan 

bidra. Resultatet från en dialog/ inkomna synpunkter och medborgarförslag utgör oftast ett av 

flera underlag när beslut utformas. Underlagets karaktär och innehåll skiljer sig åt mellan 

punktinsatser, konceptdialogerna och de öppna kanalerna. Medborgardialogen är inte 

direktdemokrati utan de politiska beslut som tas ska vara faktabaserade och spegla de 

värderingar som det demokratiskt valda styret har. Beslut baseras således på tjänstemännens 

expertis, politikernas viljeinriktning och medborgarnas erfarenheter och önskemål. 

 
En exakt balans mellan dessa tre visas i figuren nedan 

       Medborgarnas åsikter  
       Tjänstemännens expertis 

       Politikens viljeinriktning  

 

 

 

 

 

 

Den här bilden kan användas när medborgardialoger planeras, för att reflektera kring vilken 

roll de tre delarna ska få. Genom att använda bilden i samtal inom organisationen, kring hur 

dialoger ska användas, så kan den bidra till att skapa samsyn. 

 

Tjänstemän som har funktioner som innebär att de ska stötta den politiska organisationen, så 

att de i olika bemärkelser blir facilitator mellan medborgare och förtroendevalde, behöver ha 

en djup förståelse för det demokratiska uppdraget. Det är inte rimligt att tjänstemän bevakar 
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sin egen arbetsorganisation och interna rutiner på ett sådant sätt att de ser medborgares 

förslag som besvär. 

 

Samtidigt kan det vara relevant att reflektera över dialogens timing och kring när i processen 

som kommunen bjuder in till dialog  Om förslag har utarbetats av tjänstemännen och 

presenteras för medborgarna, handlar det om information snarare än inflytande. Dialoger bör 

ske tidigt i beredningsprocessen för att de ska bli ett redskap för medborgerligt deltagande och 

kunna ge kvalitativa underlag inför beslut. 

Indirekta underlag till beslut kan handla om ökad kunskap om medborgares behov. Sådan 

kunskap kan beslutsfattare få dels via de öppna kanalerna, dels via metoder som inte 

involverar medborgare i dialog, så som enkätstudier eller etnologiska undersökningar. Även 

sådana verktyg som äldreförvaltningens hembesök hos äldre är metoder för att inhämta 

information om medborgarnas behov. Dessa metoder för att skapa förståelse för medborgares 

behöv är viktiga att nämna här, även om de inte ingått i Sweco:s uppdrag att studera några 

sådana metoder. 

 

6.1.3 KOSTNADSEFFEKTIVA DIALOGER: VÄLJ STRATEGISKA 

TILLFÄLLEN OCH VAR RISKMEDVETEN 

Svaga grupper är underrepresenterade bland de folkvalda. Därför har dialogerna en särskild 

uppgift att kompensera detta. Det är dock ingen självklarhet att en dialog fångar upp åsikter 

som är representativa för hela samhället. Studier har visat att dialoger ofta gynnar resursstarka 

medborgare. Detta behöver man alltid förhålla sig till i planeringen av en dialog. Det finns också 

ett antal risker om snedvriden representation. En risk är att personer som motsätter sig en 

fråga är särskilt motiverade att aktivera sig i en dialog. Andra risker är att medborgare inte har 

haft tid att sätta sig in i sakfrågan eller att de inte har faktisk möjlighet att delta. När en dialog 

genomförs behöver kommunen därför tänka igenom hur man ska gå tillväga i det enskilda 

fallet för att hantera dessa risker. Att gå ut med särskilda inbjudningar till grupper som man 

bedömer har hög risk att inte uppmärksamma tillfället, är en möjlighet.  

Dialog som ett verktyg att stärka demokrati behöver därför kompletteras med insatser för att 

stärka den politiska jämlikheten. Ett sätt är att  inför varje dialog eller med jämna mellanrum 

på ett övergripande plan, analysera vilka reella möjligheter olika medborgare har att delta. (Se 

vidare SOU s 430ff) 

En medvetenhet kring dialogkanalernas möjlighet att missbrukas bör också finnas. Det är nu 

allmänt känt att högerextrema grupper använder digitala kanaler för att dränka olika forum med 

inlägg som är mer eller mindre öppet propagandistiska. (Betänk till exempel vad som skulle 

hända om mobben vid mötet på Vendelsömalmsskolan hade förstått hur kommunens 

dialogkanaler kan användas.) Ett sådant särintresse skulle kunna generera mycket arbete åt 

förvaltning och nämnder. Fler av kanalerna är öppna även för personer som inte är 

medborgare, vilket ökar möjligheten för extremgrupper med digitala strategier att ockupera 

dem. Detta är en risk som bör hanteras. 

Dialog är inte det enda möjliga sättet att arbeta medborgarfokuserat i ett tidigt skede. När 

kommunen efterfrågar förståelse för medborgarnas situation och behov inför ett beslut, så ger 

det inte alltid bäst resultat att fråga medborgarna själva i dialog – istället kan andra typer av 

utredningar eller kartläggningar vara aktuella. Så kan det vara t ex i fall där det finns stora 

ojämlikheter i medborgargruppen och en dialog riskerar att ge redan röststarka grupper ännu 

en kanal in till politiken. 
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6.2 Åtgärdsförslag och rekommendationer 

6.2.1 HANDBOK FÖR MEDBORGARDIALOG 

SOU 2016:5 föreslår att kommunernas skyldighet att inhämta synpunkter från medborgare ska 

bli tydligare. Det handlar om att förtydliga i vilka beslut som synpunkter ska inhämtas. 

”Fullmäktige bör i sitt reglemente /arbetsordning ta ställning till vilka beslut som bör beredas 

med ett medborgerligt deltagande.” (s. 422) 

• I handbok för medborgardialog bör Haninge kommun föra in principer om att dialog 

bör ske inför beslut som medför dels långsiktiga effekter, dels att de förhållanden som 

rått före beslutet inte kan återställas utan stora ekonomiska konsekvenser – 

investeringar i infrastruktur och fastigheter, stora försäljningar av kommunala 

tillgångar, kritisk avveckling av kommunal verksamhet 

• Den reviderade handboken bör förtydliga när dialog ska göras – det handlar om att 

skapa förutsägbara processer. Handboken behöver precisera vilken roll en 

medborgardialog ska ha i berednings- och beslutsprocessen. Det behöver framgå att 

olika dialoger riktar sig till olika grupper och att olika dialoger kan ha olika roll i 

beslutsprocessen. De tjänstemän som arbetar med dialoger respektive med 

beslutsprocessen behöver informeras om hur det är tänkt. 

• Den reviderade handboken bör påtala vikten av att de dialoger som görs är öppna och 

tillgängliga för alla samt att åtgärder vidtas för att säkra den politiska jämlikheten. 

 

6.2.2 ARBETSSÄTT OCH STRATEGISKA VÄGVAL 

• De digitala verktygen har två dimensioner: den tekniska lösningen och arbetssättet. 

Den tekniska lösningen betraktar Sweco som en infrastruktur. På samma sätt som 

hemsidan är en infrastruktur för olika verksamheter att informera om olika saker, så är 

tekniken kring dialoger också en infrastruktur. Sweco förespråkar att all infrastruktur 

kring kommunikation inklusive dialoger ägs av samma funktion, liksom att ansvar för 

förvaltning och ärendehantering av kommunikation i olika former hanteras av samma 

funktion. Genom att strukturera arbetet så att en funktion har samma roll oavsett hur 

ett verktyg används, så underlättar man för organisationen att skapa enhetlig 

hantering. 

• I utvärderingen har det framkommit att de folkvalda – och även vissa tjänstemän – 

ställer sig frågande till nyttan med den löpande medborgardialogen. Det har framförts 

att man upplever att den mest ger mer arbete och inte leder till så mycket positivt. Idag 

och även tidigare är det väldigt individuellt vilka av politikerna och tjänstemännen som 

gillar denna dialog med väljarna och tar den på allvar och ser värdet på den, och de 

som mest ser det som något störande och onödigt. Det bör tas tydligare beslut kring 

hur kommunen ska jobba med medborgardialog och för att få med alla på samma tåg. 

Rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda behöver förtydligas. Dagens 

situation, då det i stor utsträckning är ett individuellt ansvar och intresse, riskerar leda 

till att Haninge förlorar positionen som en föregångare inom medborgardialog.  

• Den information som kommer fram i en dialog eller i de öppna kanalerna skulle kunna 

vara av intresse för fler än den verksamhet som tar emot  den. För att medborgare ska  

uppleva att de åsikter som framförs till kommunen används fullt ut, behöver 

information delas mer mellan verksamheter och förvaltningar. Eftersom det ur 

medborgarnas perspektiv inte finns några gränser mellan förvaltningarna – de möter 

alltid kommunen som en enhetlig aktör – så behöver kommunen tänka på att agera 

utifrån det. Vid planering av dialoger och i sammanställningar av material som 

inkommer från dialoger behövs därför samordning mellan förvaltningarna. 
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 Utvärderarna rekommenderar att en ny omgång av utbildningen i dialog genomförs 

(gjordes 2010). Planera för att efter varje val genomföra en utbildning med nytillträdda 

förtroendevalda. 

6.2.3 FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER I DIGITALA KANALER 

• Om appar som utvecklats tidigare inte längre förvaltas eller används, så bör de tas 

bort från AppStore och dylikt. Den medborgare som söker efter Haninge-relaterade 

appar och börjar använda det som finns tillgängligt, kommer att bli besviken om ingen 

återkoppling sker (t ex Snacka stad). 

• Speakapp är en framgångsrik mobilapplikation som skapat mycket interaktion och e-

förslag från unga i Haninge, men den kräver också att det fortsatt satsas på besök i 

skolor etc. Appen funkar då som en bra kanal, men om besök och analoga möten med 

ungdomarna uteblir finns det stor risk att mobilappen blir ointressant och aktiviteten 

avtar. För att den ska leva vidare krävs också en årlig utvecklings- och 

underhållsbudget.  

• Idag är det en förvirring kring alla de olika sätt som man via hemsidan kan lämna både 

E-förslag och medborgarförslag. En naturlig utveckling skulle kunna vara att slå ihop 

Medborgarförslag och E-förslag till ett och samma där man kan behålla det bästa från 

respektive system. Östersunds kommun använder samma tekniska system som 

Haninge (imCode) och har ett digitalt medborgarförslag som kräver 25 röster för att 

tas vidare. De har även snyggat till webbtjänsten så att den anpassar sig efter 

skärmstorlek, och förbättrat interaktiviteten i tjänsten. Den krångliga registrerings- och 

inloggningsdelen borde även ses över och åtgärdas för att tjänsten ska bli mer 

användarvänlig. 

• Inskickning av synpunkter till C2-systemet känns som ett omodernt och svårarbetat 

system som dessutom har klara brister i hanteringen även mot de som lämnar in 

synpunkter.  De tankar som fanns med systemet när det infördes – om kontinuerlig 

uppföljning och styrning av verksamheten utifrån de inskickade synpunkterna – levs 

inte upp till idag, och då minskar även behovet för att ha C2 kvar. Dessutom är det bra 

att få en uppstyrning vad det gäller antal IT-system i drift. Det finns idag ett annat 

system för E-tjänster som Haninge använder och det borde både vara enkelt och 

kostnadseffektivt att kunna gå över till en ny form av klagomåls- och 

synpunktshantering via detta system. 

• En mer genomgripande idé är att samla hanteringen av medborgarförslag, e-förslag 

och synpunkter för gemensam behandling och prioritering. Det skulle kunna liknas vid 

en kundtjänst, en ”första linjens” mottagning som slussar vidare till rätt nivå. 

Tjänstemän och politiker skulle därmed få färre och bättre förslag och synpunkter att 

hantera.  Jämför med t ex  Upplands Bro-kommun där man har en digital kundtjänst 

som är första mottagare av i princip alla kontakter mot medborgarna. Där ges snabb 

återkoppling och transparens över vad som händer med synpunkten, vilka saker som 

kommunen kan åtgärda och inte åtgärda. En sådan hantering skulle effektivare kunna 

sortera ut sådana saker som verkligen bör föras vidare och svaras på inom 

organisationen av ansvarige när det finns någon som snabbt svarar och agerar på de 

inkomna synpunkterna, medan sånt som inte alls är relevant inte överhuvudtaget 

behöver hanteras vidare in av kommunen på det sätt som det gör nu med C2. 

Förmodligen skulle även första kontakten vad det gäller medborgaförslag/e-förslag 

med fördel kunna ske denna väg också. 

• Oavsett vilken lösning som Haninge väljer för de öppna kanalerna e-förslag, 

medborgarförslag och synpunktshantering, så rekommenderar Sweco att kommunen 

avsätter medel för att investera i och implementera ny teknik för att kunna organisera 

arbetet effektivt när det gäller mötet med medborgarna på digitala arenor. 
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6.2.4 IDÉER OM KOMMUNIKATION UTÅT 

• Utveckla demokratiportalen så att det ger faktisk överblick över alla sätt som Haninge 

kommun inhämtar medborgares åsikter. Visa upp och var transparant: ett sätt att 

stärka demokratiska legitimiteten. (Det kan omfatta tidpunkter för 

fullmäktigesammanträde, pågående samråd och medborgardialoger, 

samrådsredogörelser och mm. Där kan också finnas information om de för-

troendevalda och de politiska partierna. 

• Kommunen behöver vara bättre på att förklara och berätta om den kommunala 

processen kring förslag och beslut. Även språkligt och kommunikativt bör kommunen 

bli betydligt bättre på att uttrycka sig så att förslagsställare, inte minst alla de unga 

som skickar in e-förslag idag så att de får begripliga och tydliga svar över när besluten 

tas och vad de betyder.  
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8. Intervjupersoner 
 
Följande personer intervjuades i utvärderingen:  
 

Namn Befattning Organisation 

Ewa Kardell Förvaltningschef Äldreförvaltningen 

Mats Öhlin Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 

Magnus Börjesson Kommunikationsenheten Kommunstyrelseförvaltningen 

Karin Ernehed Projektledare Speakapp Kommunstyrelseförvaltningen 

Matilda Olsson  Huvudadministratör C2 Kommunstyrelseförvaltningen 

Anna Clara Stenvall  Huvudadministratör C2 Kommunstyrelseförvaltningen 

Annette Eriksson Förvaltningsledare IT  Kommunstyrelseförvaltningen 

Anders Nordh  Projektledare, digital  medborgardialog SKL 

Johan Tirén och Anna 

Högberg 

Projektledare Jordbrodialogen och Nyfiken 

Park 

Kristyna Muller Haninge konsthall Kultur- och fritidsförvaltningen 

Mirja Thårlin Samhällsplanerare Kommunstyrelseförvaltningn 

Samuel Rizk Arkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen 

Martin Englund Verksamhetscontroller Kultur- och fritidsförvaltningen 

Petra Lindvall Stadsträdgårdsmästare Stadsbyggnadsförvaltningen 

Henrik Lindh Förskolechef Utbildningsförvaltningen 

Niklas Näslund Kanslichef Kommunstyrelseförvaltningen 

Anen Makboul  Socialförvaltningen 

Göran Svensson Förtroendevald  

Maria Fägersten Förtroendevald  

Anette Haaf Förtroendevald  

Marina Seinegård Förtroendevald  

Petri Salonen Förtroendevald  

Mehmet Coksurer Förtroendevald  

Sven Gustafsson Förtroendevald   

Martina Mossberg Förtroendevald  

Meeri Wasberg Förtroendevald  
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Medborgare   

 

Bilaga Enkätredovisning 
För att inhämta medborgarnas upplevelse av dialogerna och deras resultat genomfördes två 

enkäter. Den ena enkäten skickades till ett antal medborgare som deltagit i någon form (nedan 

kallad ”deltagarenkäten”), den andra enkäten var en öppen enkät som låg tillgänglig på 

kommunens webbsida och som kunde besvaras av alla medborgare oavsett om de deltagit 

eller ej (nedan kallad ”öppna enkäten”). 

Deltagarenkäten skickades ut till fyra olika grupper: personer som registrerat sig i e-

förslagsportalen, personer som lämnat in medborgarförslag, personer som lämnat synpunkt i 

IT-stödet C2 samt en mindre grupp individer som lämnat kontaktuppgifter i samband med 

dialog i Brandbergen liksom vid deltagande i Framtidsgruppen. I redovisningen har de mindre 

grupperna slagits samman till en delredovisningsgrupp för att individerna ska bevara sin 

anonymitet. Svarsfrekvensen i den sammanslagna dialoggruppen var 75 procent. I gruppen 

kopplad till e-förslagen var svarsfrekvensen endast 17 procent. Dataregistret för denna grupp 

var av lägre kvalitet och omfattade många e-postadresser som inte var aktuella. 

I den öppna enkäten var det 209 personer som svarade på frågor varav 107 avslutade den 

helt. 

I enkäten har frågor ställt om hur deltagandet i kommunens medborgardialoger, hur man ser 

på inflytande rörande kommunala beslut, hur man upplever användarbarheten och vilken form 

av dialog man vill ha med kommunen. 262 personer har svarat på enkäten varav 53 procent 

kvinnor och 45 procent män och 2 procent som inte angivit kön. Medborgare från Haninges 

alla kommundelar har deltagit i enkäten. En majoritet av respondenterna, 36 procent, är mellan 

40-49 år.( Se figur) 

 

Typ av medborgardialog 

Antal 
svarande 

respondenter 
i riktade 
enkäten 

Antal av de övr 
respondenterna 

i riktade 
enkäten Antal  

totalt Procent 

deltagit i dialog i Brandbergen            7 11 2% 

deltagit i dialog i Jordbro            9 15 3% 

lämnat medborgarförslag           21 28 76 15% 

lämnat e-förslag           85 5 104 21% 

använt SpeakApp            13 18 4% 

deltagit i Nyfiken park            4 9 2% 

deltagit i Minecraft - idétävling            1 1 0% 

lämnat synpunkt via kommunens 
hemsida           

18 21 67 14% 

deltagit i Eskilsparken - 
medborgarbudget           

 1 2 1% 

deltagit i En lekplats i mitten            0 0 0% 

deltagit i Framtidsgruppen            4 4 1% 

deltagit i Skoldialogmöten            2 8 2% 

deltagit på annat sätt              34 42 26% 

Jag har inte deltagit i någon dialog  0 129 33% 
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Boendeort Antal Procent 

Jag bor utanför Haninge 
kommun 10 4% 

Jag bor i Handen 66 25% 

Jag bor i Brandbergen 19 7% 

Jag bor i Vendelsö 79 30% 

Jag bor på Dalarö 4 2% 

Jag bor i Jordbro 27 10% 

Jag bor i Västerhaninge 35 13% 

Jag bor i Tungelsta 18 7% 

Jag bor i skärgården 4 2% 

Total 262 100% 

 

 

Resultat medborgardialog 
 

Varför valde du att delta? Antal Procent 

Ha information 15 10% 

Ha svar från kommunen 31 20% 

Sätta mig in i en fråga eller ett beslut 13 8% 

Påverka ett beslut 77 50% 

Annat: 17 11% 

Total 153 100% 

 

 

164 (43 i öppna enkäten och 121 i riktade) personer har svarat på frågan om återkoppling sitt 

deltagande. Av dessa har 31 procent inte fått någon återkoppling. 21 procent har fått 

återkoppling via tjänsteman som de är nöjda med och 12 procent har fått återkoppling av 

tjänsteman som man inte är nöjd med. Den grupp som är mest nöjd med vilken återkoppling 

de fått är de som lämnat medborgarförslag. 9 av 19 svarande på frågan är nöjda med den 

personliga återkoppling de fått (47 procent). Respondenterna som lämnat synpunkt eller e-

6%

6%

15%

36%

16%

12%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

<20 år
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Sidan 171 av 302



 

UTVÄRDERING AV METODER OCH VERKTYG FÖR MEDBORGARDIALOG – SWECO 48 

förslag är betydligt mindre nöjda. Tio av 17 personer som lämnat synpunkt har inte fått 

återkoppling eller är inte nöjda med den återkoppling de fått (59 procent). Motsvarande siffra 

för de som lämnat e-förslag är 31 av 77 (40 procent). 

 

 

 

I enkäten ställs frågor om medborgarna upplever att de fått ökat inflytande genom att delta i 

kommunens medborgardialog. 140 personer har frågorna om inflytande. På frågorna om man 

fick information och om man fick vara med och tycka till svarade 35 procent respektive 39 

procent av de 240 respondenterna att de helt eller till stor del instämmer i detta. ( Se figur x 

och x) 235 personer svarade på frågorna om man fick delta i planeringen av verksamhet eller 

om man fick delta i genomförandet av verksamhet. Av dessa svarade 75 procent respektive 

81 procent att de inte alls instämmer i detta. 77 procent svarade att de inte alls instämmer i att 

de fick delta i beslut eller i omröstning kring den verksamhet som kommunen ska planera. ( Se 

figurerna nedan) 

 

Känner du att du har fått ökat inflytande genom att delta?  

  

12,6%

21,3%
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10,3%
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Jag har inte fått någon återkoppling
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ang. ditt eller andras bidrag?

Procent
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På frågan hur lätt man upplever att de digitala verktygen var att använda svarade 94 procent 

de 100 respondenterna att man upplevde verktyget som lätt eller ganska lätt att använda. Ett 

antal personer tycker att e-förslag var ganska eller mycket svårt. 

 

 Total Lämna           

e-förslag  

Lämna 

Medborgar-

förslag 

Lämna 

synpunkt 

Mycket lätt 46 26 15 5 

Ganska lätt 48 36 5 7 

Ganska svårt 5 5 0 0 

Mycket svårt 1 1 0 0 

Antal 100 68 20 12 
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Respondenterna tillfrågades både om vad de vill ha inflytande över och hur de vill 

kommunicera med kommunen. 

Vad vill medborgarna? 

Svar stämmer ”till stor del” eller ”helt” Antal Procent 

Jag vill få information om planerade och tagna beslut 202 85% 

Jag vill kunna tycka till om den verksamhet som 

kommunen planerar 

202 85% 

Jag vill diskutera med tjänstemän eller politiker 144 61% 

Jag vill delta i planering och genomförande av 

verksamhet 

120 50% 

Jag vill rösta i sakfrågor 162 68% 

Jag har tillräckligt inflytande genom de allmänna valen 59 25% 

Totalt 238 100% 

 

 

På frågan vilken typ av dialog som invånarna tilltalas av svarade 34 procent digitala kanaler, 

23 procent möten med tjänstemän och politiker och 22 procent att delta i undersökningar. 

Endast 2 procent svarade att de inte vill ha någon dialog med kommunen. ( se figur x) 

  

ÖPPNA KOMMENTARER  
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Vad var särskilt bra? 

 

 Att vi fick komma med förslag och önskemål. Det var inget färdigt koncept

  

 Stor tillgänglighet för alla att vara med och påverka  

 Förhoppningsvis lyssnar politiker och tjänstemän.  

 Att man kan göra det på nätet.   

 Man kan lämna förslag enkelt utan större ansträngning.   

 Lättheten via nätet.   

 Ambitionen och att man får så mycket värdefull information. Vår uppgift 

verkar bra och jag tror på den.  

 Att kommunen till våren ska ta tag i problemet.  

 Att snabbt och enkelt kunna delge mina tankar  

 Det ökar engagemanget och möjlighet till påverkan ökar.  

 Enkelheten och lätt att följa.  

 Att det går att göra via mail  

 Det är bra om kommunen lyssnar på sina nyinflyttade medborgare. Vi är 

många i Vega och blir stadigt fler. Vi har våra jobb kvar i stan och våra barn 

går kvar i skolorna i södra närförorterna. Vi vill ha kvar 810:an annars finns 

inget alternativ till att flytta här ifrån! 

 Att få tycka till  

 Enkelheten. Det tog mig endast ett par minuter att göra det jag ville.  

 Bra att få kontakt.  

 Att man hade en centrumdialog i Brandbergen med uppföljning på Bio 

Cosmopolite där förslagen presenterades på ett bra sätt med frågestund.  

 Det ska vara enkelt och gå snabbt. Det gjorde det.  

 Enkelt  

 Kommuninvånare ges större möjlighet att påverka sitt närområde. Ju 

driftigare man är som person, desto mer kan man lyckas påverka.  

 "Att man kan komma ända fram till beslutsfattare o inte fastnar med någon 

slags kundtjänst som i stort sett svarar...Tack för 

 samtalet, "  

 Det borde ju vara ett sätt för medborgarna att få påverka och hjälpa till att 

utveckla enskilda frågor. Annars är det ju enbart på valdagen man kan påverka 

i det stora hela om inriktning 

 Utnyttja sin åsikt till förbättring  

 bli delaktig i verksamheten  

 Att ungdomar får lämna förslag om det dom tycker är viktigt i samhället. 

  

 Bra att möjligheten finns  

 Möjligheten är bra.   

 "Enkelt sätt att få sin åsikt hörd 

 Annars kan det vara svårt att nå fram till rätt politiker."  

 Att man på ett smidigt och lättillgängligt sätt kan uttrycka sin åsikt i olika 

frågor och förhoppningsvis påverka ett beslut.   

 Fick info om hur man tänker kring Brandbergen och Handen framöver med 

stora grönområden och fokus på trygghet.   

 Möjligheten att registrera åsikter och förslag när man själv har tid och ork att 

formulera dem 
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 Att kunna påvisa behov som dem boende i kommunen behöver, som kanske 

inte ses direkt annars.  

 Enkel blankett  

 "I mitt fall förde det åsikter om planerna på att dra in buss 810 och jag fick 

åtminstone förståelse för vilka krafter som drar åt vilket håll i denna fråga. 

Jag förstod också att kommunen inte driver denna fråga, vilket jag är tacksam 

att höra. 

 Med andra ord uppskattar jag den information jag fick i kommunens mejlsvar. 

"  

 Det gick snabbt och man fick svar snabbt  

 Enkelt snabbt sätt för medborgare att få lämna stnpunkter  

 Att kunna påverka den yttre boende miljön i mitt område.  

 snabbt o enkelt  

 Jag gick in på kommunens hemsida och "tyckte till". Mycket enklare än att 

skriva brev eller sitta i telefonkö och jaga rätt på rätt handläggare.  

 Att arbetslösa ungdomar fick jobb barn o föräldrar något roligt att göra på sin 

fritid o ledighet  

 Bra med delaktighet   

 Särskilt bra?? Det är helt enkelt bra - ett ytterligare sätt att göra sin röst hörd!

  

 Att kunna vara med att påverka  

 Att överhuvud taget få ha egna synpunkter som man kan framföra spontant 

och snabbt utan beställa tid hos någon.  

 Eftersom jag en gång i tiden lämnade ett förslag om att kommunen skulle 

använda medborgarförslag , så tycker jag naturligtvis att det är bra.  

 Är ny i Framtidsgruppen och får omfattande information och tillfälle att fråga 

om så skulle behövas. Har ännu inte kommit till någon fråga att påverka 

(utom att lämna kommentar hur nya hemsidan upplevs)  

 Alla kan med enkla medel göra sin åsikt hörd. Med dagens teknik är det lätt 

att sprida ett medborgarförslag som man står bakom via sociala medier.   

 Enkelt och smidigt   

 Att jag kunde få gehör om nog många gillade mitt föslag.  

 Att man kan påverka och komma med förslag  

 Att man får känna sig delaktig.  

 Bara med och påverka  

 Åtminstone få en chans att påverka inför beslut som tas/eller försöka påverka 

kommunen att utifrån medborgarbehov se över sin verksamhet  

 enkelt att skicka in!  

 Att man just kunde lämna medborgarförslag!  

 Påverka närmiljön.  

 "Att det finns medborgare som är intresserade av sin omgivning. 

 Uppmärksamma kommun på att det finns andra alternativ till beslut som 

fattas." 

 Enkelt att använda.  

 Lätt att lämna förslag.  

 

Vad hade kunnat göras bättre? 

 

 Information efteråt  
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 Ännu mer tydlighet om vad som ska lämnas vart samt vilka politiker och 

tjänstemän som är ansvariga för vilka frågor... gärna fler frågor från 

kommunen till medborgarna om vad vi tycker i olika frågor som ännu en är 

beslutade  

 Ta upp en dialog i ett tidigt skede, med intresseorganisationer och andra 

berörda, i olika frågor. 

 Lättare att komma åt möjligheten via kommunens hemsida.  

 Hitta lättare i kommunens hemsida  

 Så här i början av arvbetet har jag inga synpunkter.  

 bättre uppföljning. Mer information till kommuninvånarna om hur och att det 

går  

 Snabbare respons!  

 "Det kunde inte skötas bättre den här gången.  

 Förra gången mycket slarvigt och har inte fått återkoppling heller."  

 Använda sunt förnuft och ta till sig information från de folkvalda. Verka för 

kommunens bästa och snabbt fatta kloka beslut som gagnar kommunen i stort. 

Även om det finns enstaka nej-sägare som skriker högt.  

 Information från politiska beslut ut till operativa personalen behöver 

förbättras. Tydligare tidplan över verkställighet av politiska beslut.  

 "Vi blir hitlurade med prat om bra kollektivtrafik mm men så får man läsa i 

tidningen att 810:an ska försvinna! Det är anledning nr 1 till att man kan 

tänka sig att bosätta sig i Vega.  

 Försvinner den så försvinner vår familj lika fort!!"  

 Att någon lyssnar  

 Demokratiportalen är ett utmärkt system men man måste kunna logga in med 

sitt sociala konto, Facebook, Google + eller twitter.  

 Tydliggöra skillnaderna mellan de olika kontaktvägarna och vad som skulle 

hända sedan. Jag är osäker på om medborgarförslag var rätt väg i mitt fall...

  

 Medborgarförslag (e-förslag) skulle kunna presenteras på kommunens 

hemsida på ett mer synligt sätt, så att det är lätt att se inkomna förslag - helst 

redan på framsidan. Eller i alla fall en stor tydlig länk på framsidan. Det finns 

troligen många i kommunen som inte ens känner till begreppet 

medborgarförslag (e-förslag). Och det man inte känner till, letar man heller 

inte efter. 

 Bättre återkoppling via t ex mail om utfallet.  

 Liknande förslag borde sammanfogas så att rösterna lägga ihop. Istället för att 

ha tre snarlika förslag så samlar de gemensamt ihop röster.  

 Grundtanken med medborgarförslag är ju att kunna påverka. Men när 

politikerna sen  istället inte ens tar hänsyn till medborgarnas åsikter via e-

förslag vid beslut och ignorerar och enbart avslår förslag av rent ideologiska 

orsaker istället för att ta hänsyn till vad en stor del av medborgarna behöver 

och vill.  

 Återkoppla  

 svårt att säga kanske vara mer delaktig på politiskt möte  

 Att kommunen tar kontakt med skolor i kommunen och pratar om sånt här 

oftare.   

 "Behandlingen var i mitt fall slentrianmässigt styrande mot avslag. 

 Motiveringen till avslag fokuserade inte på orsaken till varför jag gjorde mig 

besväret att lämna e-förslag.   
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 Den efterlämnade känslan är att detta är ett spel för gallerierna."  

 Jag tycker att man inte måste bekräfta sin mailadress då man röstar på ett e-

förslag, det blir extra krångligt och flera backar då och slutför inte sin röst.

  

 Att man fick en återkoppling   

 "Jag lämnade förslag på att bygga ett utegym vid krokodilbadet i Vendelsö. 

Tydligen fanns redan förslag på att bygga utegym på andra platser i 

kommunen som tydligen var mer aktuella av någon anledning. Ändå 

skickades papper efter papper!!!! att med information om mitt förslag och 

inbjudan till att delta i möten etc etc. 

 Papper med vanlig post för det första!! Sluta med det. 

 Och för det andra. Om en person lämnat ett förslag som ni inte väljer att gå 

vidare med betyder det kanske inte att man vill ha information om massa 

andra förslag som beslutas om. " 

 Återkoppla för synpunktsåtergivning innan beslutstagande i frågan 

  

 Eventuellt hade svaret kunnat komma lite snabbare.   

 Att svaren hade implementerats som utlovats  

 Återkoppling. Inte hört något  

 Att få öppet på plats ta en diskussion med trafik ansvarig ingenjör.  

 Det går alltid att göra kommunens hemsida lättare att söka i.  

 Genomföra mitt förslag   

 Återkopplingen brast  

 Har ingen åsikt - det mesta i livet kan göras bättre, men ibland är det good 

enough.  

 Enklare för andra att hitta och framförallt ENKLARE att skriva på förslagen, 

det är väldigt krångligt idag.   

 Återkopplingen kan göras bättre.  

 "Känns inte att politiker, tjänstemän inte bryr sig särskilt mycket 

 vad medborgarna tycker. De kör sitt race."  

 Återkopplingen   

 Mitt ärende försvann och jag hade skrivit in ganska mycket info. Orkade inte 

göra om processen. 

 Mer information om dem olika valen vore bra. Parkourparken i jordbro blev 

betydligt mindre än vad folk räknat med, å verksamheten kring lekparken är 

låg.  

 Mer info, då inbjudan till samtal  

 företrädarna i nämnden hade kunnat sätta sig in i verksamheten bättre  

 Jag har inte engagerat mig så jättemycket i resultatet pga tidsbrist!  

 Att man godtagit mitt förslag att göra om Jordbromalmskolan till Särskola!

  

 Återkopplingen är sämst hos kommunledning. Där får man sällan svar. Bra 

erfarenheter från Södertörns mils- och hälsaorganisation. De svarar snabbt 

och ger relevant återkoppling.  

 "Jag kunde ha blivit kallad till möte där förslaget behandlades och på så sätt 

verbalt framfötr mina tankar och ideer. Kunde även bemöt vad som sades om 

röjningen av skog jag föreslog. 

 Fick svar att röjning skett för några år sen. Ja, det gjordes en del, men mycket 

lämnades därhän." 
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 Återkoppling vad resultatet blev kan anges i mail och där man kan hitta e-

förslaget.  

 Att man fick reda på hur lång tid det tar att få ett svar.  
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Varför medborgardialog?
Regeringsformens portalparagraf lyder All offentlig makt i Sverige utgår från folket och i 
andra paragrafen anges att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 
delaktighet och jämlikhet i samhället.1Målet för den nationella demokratipolitiken är en 
levande demokrati där individens möjlighet till inflytande förstärks.2 

Formellt utövas det reella inflytandet över det politiska beslutsfattandet genom de allmänna 
valen, vilka ligger till grund för det svenska styrelseskicket; representativ demokrati. Väljarna 
ges härigenom inflytande genom att rösta fram partier som ska företräda deras intressen.3

Medborgardialog är en kanal för inflytande och delaktighet mellan valen. De senaste 50 åren 
har invånares inkludering i politiska beslutsprocesser mellan valen stärkts.4 I ett underlag till 
1997 års demokratiutredning beskrev forskaren Stig Montin utvecklingen vad gäller 
medborgarinflytande på kommunal nivå som ”lokala demokratiexperiment”. Ett starkt motiv 
till denna utveckling hävdar Montin vara den representativa demokratins kris, bland annat 
genom de politiska partiernas tapp av medlemmar.5 
Inom stadsbyggnad och samhällsplanering har experimentlustan med medborgardialog varit 
särskilt stark. Sedan 1987 års plan- och bygglag finns en lagstadgad form av medborgardialog 
som kallas samråd. Samrådet är en formaliserad medborgardialog kopplad till framtagandet 
av planer och program för att styra den fysiska planeringen. I lagstiftningen anges: ”syftet 
med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till 
insyn och påverkan.”6 

SKL listar i skriften Medborgardialog som del i styrprocessen7 fyra övergripande motiv för 
att genom medborgardialog inkludera medborgare i beslutsprocesser och styrning: 

- bättre styrning: t.ex. för att uppnå legitimitet, tillit, insyn och bra beslut. 
- bättre tjänster för att öka effektiviteten och kvaliteten, och skapa tjänster som bättre 

möter medborgarnas behov.
- kunskapsbyggande: för att öka deltagarnas kompetens, kunskap, medvetenhet och 

självförtroende. 
- aktivt medborgarskap: för att främja bättre relationer mellan medborgare och 

kommunen/landstinget/regionen och motarbeta utanförskap. 

Dessa värden gör medborgardialog till en viktig del av den kommunala verksamheten och är 
kopplade till uppfyllandet av nationella och lokala mål kring inflytande och delaktighet. 
Samtidigt finns det problem kopplade till medborgardialog. Forskningen lyfter fram att det 
ofta är personer från resursstarka grupper som deltar i medborgardialoger, vilket leder till 
svag representativitet.8 Forskningen lyfter även fram att det faktiska inflytandet under 
medborgardialoger är svagt och att dialoger tenderar vara skilda från det faktiska politiska 
beslutsfattandet.9  I den offentliga utredningen En effektivare plan- och bygglovsprocess 

1 SFS 2011:109
2 Regeringens skrivelse 2013/14:61 En politik för en levande demokrati
3 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden, sid 81
4 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden, sid 389
5 SOU 1998:155 Lokala demokratiexperiment
6 Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap 9§
7 SKL 2013, sid 29-30
8 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden, sid 407
9 Tahvilzadeh, Nazem, 2015, Medborgardialog – demokrati eller dekoration, sid 44f
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hävdas: ”Formerna för medborgardeltagande är ett av de stora problemen i dagens 
samhällsplanering. Samrådsmöten, informationsmöten och medborgardialoger är 
ingredienser i planeringsprocessen. Visst finns det undantag, men en sammantagen bild visar 
att dessa aktiviteter ofta fungerar dåligt ur såväl demokratisk synvinkel som när vi tittar på 
resultatet av processen.”10 

I slutbetänkandet från 2014 års demokratiutredning varnas för risken med att bjuda in till 
dialog där deltagarna har förhoppningar om reell och direkt påverkan, utan att dessa infrias. 
Detta riskerar, enligt utredningen, leda till att förtroendet för demokratin undermineras. En 
slutsats i slutbetänkandet är att vara tydlig med syftet för dialogen och att den bör ses som ett 
komplement till den representativa demokratin: ”medborgardialog bör i första hand vara en 
metod för beslutsfattare att lyssna in och fånga upp intressen och åsikter i samhället för att på 
så vis få ett bättre beslutsunderlag.”11 

Definition och ansvar
Definitionen av medborgardialog varierar mellan offentliga dokument och inom forskningen; 
begreppet kan ses som en samlingsterm för att inhämta synpunkter från allmänheten.12 

I den handbok för medborgardialog som beslutades av Haninge kommunfullmäktige 2012 
görs en distinktion mellan medborgardialog och brukardialog, som grundas i de olika roller 
som människor deltar i dialoger utifrån. Med brukardialog menas att man deltar som brukare 
och att det handlar om en specifik service, som skola eller omsorg. Denna typ av dialog sker 
mellan brukare och tjänstemän och leder sällan till politiska beslut. Medborgardialog berör 
deltagande allmänhet utifrån rollen som medborgare och kan exempelvis handla om 
situationen i ett bostadsområde, trafikplanering eller byggfrågor. Dessa frågor leder ofta till 
politiska beslut och förtroendevalda är den centrala motparten.13

Liknande skrivningar finns i många andra kommuners styrande dokument för 
medborgardialog och även i riktlinjer från Sverige kommuner och landsting (SKL). 
Förtroendevalda lyfts fram som ansvariga för att fatta beslut om medborgardialog och oftast 
även, i likhet med befintliga riktlinjer från Haninge kommun, som huvudpart för dialogen 
med medborgarna medan tjänstemän fattar beslut om och är motpart inom brukardialog.14 

I praktiken verkar dock denna uppdelning mellan brukardialog och medborgardialog vara 
svårare att upprätthålla. Forskaren Nazem Tahvilzadeh beskriver i ett underlag till 2014 års 
demokratiberednings slutbetänkande arbetet med medborgardialog kopplat till stadsutveckling 
i Göteborg. Han menar att det är svårt att skilja på medborgar- och brukardialoger, eftersom 
den distinktionen inte görs i praktiken:  

”Dialogerna tenderar också att ledas av tjänstepersoner. I intervjuer med tjänstepersoner som 
arbetar med att arrangera och leda dialogprocesser framgår att det råder osäkerhet om vilka 
som ska ansvara för processen. Politiker hänvisar till tjänstepersoner, som hänvisar tillbaka 
till politiker. Politiker leder sällan och deltar inte särskilt ofta i vare sig spontana eller 

10 SOU 2013:34 En effektivare plan- och byggprocess, sid 355
11 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden, sid 412
12 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden, sid 394
13 Haninge kommun 2012 Handbok i medborgardialog, sid 9
14 SKL 2011 Medborgardialog som del i styrprocessen, sid 14
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reguljära dialoger. Enligt stadens definition verkar alltså brukardialoger vara den vanligaste 
dialogformen.”15

Även SKL har beskrivit svårigheten att skapa tydliga roller mellan tjänstemän och 
förtroendevalda inom dialogarbete: ”erfarenheter visar att när kommuner och landsting 
beslutat sig för att genomföra medborgardialoger är det inte alltid klart vem eller vilka som 
har ansvar för planering, genomförande och hur man ska använda materialet.”16 

Även i den utvärdering av metoder och verktyg för medborgardialog som genomfördes i 
Haninge lyfts denna bristande tydlighet fram. Ansvaret för att genomföra medborgardialog 
beskrivs i stor utsträckning som ”ett individuellt ansvar och intresse”, vilket utredarna lyfter 
fram som en brist som behöver åtgärdas.17  

Det verkar således vara en brist på tydlighet inom rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstemän vilket torde hänga samman med en otydlig gränsdragning mellan 
medborgardialog och brukardialog.  

Sammanfattningsvis verkar det råda brist på symmetri mellan den teoretiska inramningen av 
medborgardialog och det praktiska utfallet när det kommer till frågan om vad och vem.

Grad av delaktighet 
En återkommande referens inom såväl forskning om, som kommunala vägledningar för, 
medborgardialog är delaktighetstrappan.  Delaktighetstrappan togs fram av SKL 2009 och är 
en utveckling av en modell som forskaren Sherry Arnstein tagit fram. Arnsteins modell 
publicerades första gången 1969.18 På ett schematiskt plan kan de båda modellerna beskrivas 
som en åskådligöring av olika grader av påverkan inom exempelvis en medborgardialog, från 
avsaknad (information) till påtaglig (medbeslutande). Arnsteins modell innehåller fler nivåer 
än delaktighetstrappan (se figur 1) och kan ses som mer radikal19 utifrån att den kan användas 
för att åskådliggöra såväl manipulation som total medborgarkontroll. 

15 SOU 2015:96 Det våras för medborgardialoger, sid 527-528
16 SKL 2011 Elva tankar om medborgardialog i styrning, sid 10
17 Sweco 2016: Utvärdering av metoder och verktyg för medborgardialog, sid 41
18 Arnstein, Sherry 1969 A Ladder of Citizen Participation
19 Castells, Pål 2013, Stegen och trappan – olika syn på deltagande 
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Figur 1: Arnsteins ”ladder of citizen participation” och SKL:s ”delaktighetstrappa”. 

Delaktighetstrappan har kommit att få stor spridning och de flesta kommuner använder den 
för att vägleda arbetet med medborgardialog. SKL skriver att syftet med trappan är att vägleda 
och strukturera arbetet med medborgardialog genom ”att ge en bild av olika nivåer av 
delaktighet i beslutsprocesser.20 Båda modellerna har ett tydligt fokus på makten över 
beslutsfattandet kopplat till en dialog, vilket styr steg eller nivå som en dialog ”hamnar på”. 

Även i relation till grad av delaktighet verkar det finnas en asymmetri mellan teori och 
praktik.  Att utgå från att det inför en dialog går att säga vilken grad av påverkan som 
resultatet av dialogen kommer leda till är kanske allt för enkelt. Om det handlar om 
information eller medbestämmande i form av medborgarbudget är graden av delaktighet lätt 
att definiera. Om det däremot handlar om dialog eller konsultation i ett tidigt stadium av 
utvecklingsarbete, vilket inte sällan är fallet inom exempelvis planarbete, är det omöjligt att 
definiera grad av påverkan utifrån en teoretisk modell a priori. Exempelvis kan ett behov eller 
förslag som kommer fram under en tidig dialog resultera i beslut som möter behovet eller 
överensstämmer med förslaget senare i processen, vilket skulle klassas som 
medbestämmande. Att på förhand bestämma denna grad av påverkan riskerar att skapa en 
förenklad bild av vad en medborgardialog kan och bör uppnå, liksom att skapa väldigt hög 
förväntan eller total brist på förväntan utifrån ett medborgarperspektiv. 

Byggstenar för en långsiktigt värdeskapande medborgardialog 
2014 års demokratiutrednings slutbetänkande lyfter fram samtida problem som kommuner 
står inför i sitt arbete med medborgardialog. Ett centralt problem är bristen i tillämpning av 
resultat från medborgardialog, som enligt forskare betänkandet refererar till kan leda till 
besvikelse och misstro utifrån ett medborgarperspektiv.21 Med andra ord riskerar 
medborgardialog att skapa sänkt förtroende för det demokratiska systemet, rakt motsatt dess 
syfte. 

20 SKL 2011 Elva tankar om medborgardialog i styrning, sid 19
21 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden, sid 408ff
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Även utvärderingen som genomfördes i Haninge lyfter fram denna brist på synlig tillämpning 
av resultat från medborgardialoger. Med tillämpning menas det avtryck som resultatet från 
medborgardialog ger i nämnders beslut och förvaltningars arbete och tjänster. Avsaknaden av 
tillämpning lägger grunden för svaga incitament till återkoppling. Sammantaget leder detta till 
svagt värdeskapande och riskerar att minska förtroendet för det demokratiska systemet.

Stort fokus har riktats på förutsättningar och metodik för genomförandet av medborgardialog. 
Det finns en stor mängd metodikhandböcker, checklistor och dylikt som vägleder hur en 
medborgardialog kan och bör bedrivas. Men att ta resultatet från dialogen vidare, att tillämpa 
och sprida dess resultat finns det svagare stöd för. Föreslagen policy och underlag till 
verksamhetsplanering lägger därav stort fokus på att stärka samordning och 
kunskapsspridning inom arbetet med medborgardialog, för att realisera ett långsiktigt 
värdeskapande inom arbetet med medborgardialog. 

Figur 2: modell för långsiktigt värdeskapande medborgardialog 

Arbetet med medborgardialog kan på ett schematiskt plan brytas ned i en operativ och 
strategisk del, vilket visualiseras i figur 2. Den operativa delen handlar om den enskilda 
dialogen, utifrån det specifika projektet, frågeställningen, kanalen och de specifika deltagarna. 
Den strategiska delen handlar om att sätta dialogen i ett bredare sammanhang. Bristen på 
koppling mellan operativ och strategisk nivå i arbetet med medborgardialog är en starkt 
bidragande orsak till bristen på tillämpning och återkoppling. Genom att stärka samordning 
och kunskapsspridning mellan dessa nivåer kan värdeskapande, inom den enskilda dialogen 
såväl som i det övergripande arbetet, realiseras. Inriktningen i policyn samt i underlaget till 
kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsutveckling syftar till att stärka arbetet med 
kunskapsspridning och samordning inom arbetet med medborgardialog. 

Ytterligare ett problem inom kommunernas arbete med medborgardialog, som 
demokratiberedningens slutbetänkande lyfter fram, är brister i deltagande. Betänkandet slår 
fast att det oftast är personer från resursstarka grupper som deltar i medborgardialoger.22

22 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden, sid 406f
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Att aktivt arbeta för att sänka trösklar för deltagande och göra riktade satsningar för att jämna 
ut deltagandet nämns i betänkandet som en verkningsfull strategi för att stärka 
representativitet och legitimitet i arbetet med medborgardialog. Att underlätta och bredda 
deltagandet i medborgardialog utgör även fokus i såväl policyn som i underlaget till 
kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsutveckling.
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-07 KOFN 2017/159
Handläggare
Elisabeth Åström, kulturstrateg

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

Remiss: Granskning av Haninge stad 
stadsutvecklingsplan - fördjupning av 
översiktsplanen

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått 
granskningshandlingar över Haninge stad stadsutvecklingsplan (Dnr 
KS 2016/562) för eventuellt yttrande under granskningsstiden 2017-
10-02 – 2017-12-01. Kultur- och fritidsnämnden har medgivits 
förlängd svarstid till 2017-12-18 för att kunna behandla ärendet vid 
nämndens sammanträde. Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad är 
en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen och 
beskriver en sammanhållen idé hur stadskärnan ska byggas fram till år 
2050. Syftet med planen är att visa kommunens vilja och ambition 
samt att fungera vägledande för detaljplanering och investeringar. 

Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i framtagandet av den 
fördjupade översiktsplanen. Förvaltningen har endast denna 
synpunkt: Då kulturmiljöinventeringen för Haninges nya kultur-
miljöprogram färdigställdes parallellt med stadsutvecklingsplanen och 
därmed blev klar i det absoluta slutskedet av framtagandet, kom 
kartan över identifierade särskilt värdefulla kulturmiljöer endast med i 
Miljökonsekvensbeskrivningen. Det vore önskvärt att den, för 
tydlighets skull, fick en plats även i huvuddokumentet, eftersom 
kulturmiljön är en av planförutsättningarna. Den kan med fördel 
bearbetas grafiskt så att den passar in formmässigt, och hänger 
innehållsmässigt ihop med texten på s. 26 i stadsutvecklingsplanen, 
Kulturmiljön ger stadens årsringar.

Underlag för beslut
- Remissmissiv från kommunstyrelsen 2017-09-27 – Granskning av 
Haninge stad stadsutvecklingsplan – fördjupning av översiktsplanen

- Remisshandlingar finns på www.haninge.se/skapastad

Förslag till beslut
1. Förvaltningens remissvar godkänns och sänds till 

kommunstyrelsen 
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Handläggare
Elisabeth Åström, kulturstrateg

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
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Expedieras: Akt KS

För verkställighet: 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-11-07 KOFN 2017/161
Handläggare
Elisabeth Åström, kulturstrateg

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

Remiss: Förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har av Stockholms läns 
landsting/Kulturförvaltningen fått Förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen (KN 2017/707) på remiss och har möjlighet att 
lämna synpunkter senast 2017-12-15. Syftet med kulturstrategin är att 
fungera som en integrerad del av och ett komplement till Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Strategin ska 
lyfta fram den potential som kultursektorn har som regional 
utvecklingsfaktor och synliggöra hur sociala och kulturella värden i 
samverkan kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Den 
ska tydliggöra landstingets roll som regional kulturpolitisk aktör och 
fungera som stöd och inspiration till kommunernas arbete med 
kulturutveckling.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen välkomnar framtagandet av Förslag till kulturstrategi 
för Stockholmsregionen. Förvaltningen anser att strategin är 
genomtänkt och väl formulerad. 

Underlag för beslut
- Remiss 2017-09-29 – Förslag till kulturstrategi för 
Stockholmsregionen

Förslag till beslut
1. Förvaltningens svar godkänns och sänds till Stockholms läns 

landsting/kulturförvaltningen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd
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Utveckling och stöd 2017-11-07 KOFN 2017/161
Handläggare
Elisabeth Åström, kulturstrateg

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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5FÖRSLAG TILL KULTURSTRATEGI FÖR STOCKHOLMSREGIONEN

Förord

Kulturstrategin för Stockholmsregionen är regionövergripande och är tänkt att fungera 

som ett vägledande dokument för såväl landstinget som för regionala och lokala aktörer. 

Strategin har en tydlig koppling till RUFS 2050 och syftar till att vara både en integre-

rad del av och ett komplement till denna.

Arbetet med strategin har letts av Stockholms läns landstings kulturnämnds förvalt-

ning men bygger på dialog med tillväxt- och regionplanenämndens förvaltning, som 

ansvarar för framtagandet av RUFS 2050, liksom med en rad regionala och lokala 

aktörer. Exempelvis har representanter för länets kommuner, kulturskapare, civil-

samhälle samt länskulturfunktioner bidragit med kunskap om vilken roll kulturen 

kan spela i en växande och hållbar Stockholmsregion. 

 

Kulturstrategin ska ge en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på 

regional nivå, den pekar ut viktiga områden för landstingets kulturpolitiska priorite-

ringar och är en strategisk vägvisare. För det mer konkreta arbetet inom olika delar 

används andra dokument så som landstingets kulturnämnds årliga mål- och budget-

dokument. 

 

Den regionala kulturstrategin ska ses som ett levande dokument som bygger på konti-

nuerlig utveckling och utvärdering.

Eva Bergquist

Förvaltningschef 

Kulturförvaltningen
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1  |  Inledning

Kulturens betydelse för en växande och attraktiv Stockholmsregion där 
människor vill bo och verka är stor. Kulturens arenor ger människor med 
olika bakgrund möjlighet att mötas i upplevelser och samtal, vilket bidrar 
till en ökad delaktighet och en positiv demokratisk samhällsutveckling. 
Kulturens sociala dimension blir allt viktigare, och en central uppgift för 
kulturpolitiken är att tillhandahålla mötesplatser för dessa aktiviteter. 

Den växande Stockholmsregionen har en ur ett nationellt perspektiv unik kulturdyna-

mik bestående av institutioner, fria grupper, privata och föreningsbaserade kulturinitia-

tiv samt kulturutövare inom alla konstformer som tillsammans skapar ett utbud som 

präglas av både bredd och spets. Därför är det en central uppgift för kulturpolitiken att 

göra det möjligt för alla länets invånare att kunna delta i ett för dem angeläget kulturliv. 

På så sätt kan Stockholmsregionen fortsatt utvecklas som en ledande kulturregion med 

kulturarv och nyskapande sida vid sida. 

1.1 Syfte
Kulturstrategin ska fungera som en integrerad del av och ett komplement till RUFS 

2050. Den ska lyfta fram den potential som kultursektorn har som regional utveck-

lingsfaktor och synliggöra hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra  

till en god livsmiljö för regionens invånare och därmed bidra till RUFS-visionen om 

Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion.

Kulturstrategin ska ge en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor  

på regional nivå. Den avser att både tydliggöra landstingets roll som regional kultur-

politisk aktör och att peka ut angelägna kulturpolitiska utvecklingsområden, men 

också fungera som stöd och inspirera kommunernas arbete med långsiktiga planer  

och kulturutveckling.  

Därutöver ska kulturstrategin bilda en grund för fortsatt strategiskt arbete med 

fokus på specifika konstformer samt på att ta fram en landstingsintern kulturstrategi 

för barn och unga.  

  

1.2 Arbetsprocess
Landstingets kulturnämnds förvaltning har haft i uppdrag att medverka i arbetet med 

den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. I 

Stockholms läns landstings mål och budget för 2015 gavs uppdraget att, i samråd med 

tillväxt- och regionplanenämndens förvaltning, ta fram en regional kulturstrategi som 

en del av den kommande RUFS 2050. Kulturnämnden beslutade därefter den 7 decem-

ber 2016, KN 2016/917, om ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med kultur-

strategin. I beslutet behandlas ett antal frågeställningar kopplade till de övergripande 

målen i RUFS 2050 samt vilka utmaningar och strategiska områden som strategin bör 

förhålla sig till. 
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Arbetet med strategin har letts av kulturförvaltningen på Stockholms läns landsting, 

men bygger på dialog med landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning – som 

ansvarig part för framtagandet av RUFS 2050 – liksom med en rad regionala och 

lokala aktörer. Under 2016 och 2017 genomförde kulturförvaltningen workshopar med 

representanter för länets kommuner, kulturskapare, civilsamhället samt länskultur-

funktionerna för att inhämta kunskap om vilken roll kulturen kan spela i en växande 

och hållbar Stockholmsregion. 
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2  |  Bakomliggande utgångspunkter 

2.1 Övergripande dokument 
Under denna rubrik samlas några av de centrala dokument som har bäring på den regio-

nala kulturstrategin för Stockholmsregionen. Av dessa är den regionala utvecklings-

planen av särskilt stor betydelse.

2.1.1 Nationella kulturpolitiska mål 

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009 (reger-

ingens proposition 2009/10:3, Tid för kultur). Målen ska styra den statliga kulturpoliti-

ken men ska även kunna vägleda kulturpolitiken i kommuner och landsting. Enligt de 

nationella kulturpolitiska målen ska kulturen vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kultur-

livet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

För att uppnå dessa mål ska kulturpolitiken: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och allas möjlighet till att 

utveckla sina skapande förmågor, 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

Inom ramen för kultursamverkansmodellen, där Stockholmsregionen som enda lands-

ting inte ingår, tydliggörs att regional kulturverksamhet i Sverige ska bidra till att ge hela 

befolkningen möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud som präglas av förnyelse och 

kvalitet. För att uppnå detta ska: 

 

• den kulturella infrastrukturen utvecklas,

• den regionala mångfalden främjas,

• kulturskapare ges möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. 

2.1.2 Stockholms läns landstings kulturpolitiska mål

Landstingsfullmäktige har beslutat mål för den regionala kulturpolitiken i  

Stockholms län.

Mål

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

2.1.3 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 (RUFS)

I förslaget till RUFS 2050 anges vision och fyra mål för Stockholmsregionens lång-

siktiga utveckling som ett gemensamt ansvar för regionens många aktörer och sam-

hällssektorer.

Vision 

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion   
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Mål 

• En tillgänglig region med god livsmiljö

• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region

• En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

• En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp 

Förslaget till RUFS 2050 är under hösten 2017 på remiss, för att slutgiltigt antas av 

landstingsfullmäktige i juni 2018.

2.1.4 FN:s barnkonvention 

De prioriteringar i kulturstrategin som gäller barn och unga tar sin utgångspunkt i 

FN:s konvention om barnets rättigheter:  

”Barn har rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet, och samhället 

ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och 

konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet” 

Barnkonventionen betonar också barns och ungas rätt att uttrycka sina åsikter och att 

få vara delaktiga i frågor som rör barn och unga.

2.2 Nulägesbeskrivning 
I Stockholms län bor idag närmare 2,3 miljoner invånare och fram till 2050 beräknas 

länets invånarantal öka med 1,1 miljoner till cirka 3,4 miljoner. Länet kännetecknas av 

att det är en huvudstadsregion men också av dess mångsidighet med stora och små 

kommuner, starka tätorter, glesbygd och skärgård. 

Kulturpolitiken kan sägas bestå av alla de insatser som det offentliga samhället gör 

för att uppfylla de kulturpolitiska mål som beslutats av riksdagen. Tydligast framträder 

denna struktur i form av kulturinstitutioner – konserthus, teatrar, bibliotek, kultur-

skolor och mycket annat – som finns spridda över landet och med huvudmannaskap 

som kan vara statligt, regionalt eller kommunalt. I Stockholmsregionen präglas insti-

tutionsstrukturen främst av en stark statlig närvaro med i form av de centrala museerna 

och nationella scenkonstinstitutionerna men också av Stockholms stads storlek och 

kulturpolitiska ambitioner.  Stat, landsting/regioner och kommuner samverkar även 

genom offentliga stöd till kulturverksamhet av olika slag. Kommunernas huvudområden 

inom kulturverksamhet är allmän kultur, bibliotek, musik- eller kulturskola samt stöd 

till föreningsliv och studieförbund. 

I landets samtliga regioner finns så kallade länskulturfunktioner, som både får regio-

nalt och statligt stöd till sin verksamhet. I Stockholmsregionen utgörs dessa av Dans i 

Stockholms stad och län, Film Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, Regionbibliotek 

Stockholm, Slöjd Stockholm och Stockholms läns museum. Film Stockholm är inordnat 

inom Stockholms läns landstings kulturförvaltnings organisation medan övriga får 

verksamhetsstöd från kulturnämnden för sin verksamhet. Länskulturfunktionerna 

har i uppgift att främja utvecklingen av kulturlivet i hela länet, inte minst för barn  

och unga.

En stor andel av landets fria kulturliv är verksamt i regionen. I länet finns även starka 

folkbildningsorganisationer och ett rikt föreningsliv som bidrar till regionens attraktivi-

tet. Kulturutbudet och rekreationsmöjligheterna håller hög internationell klass.
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Stockholms län hör till Europas ledande kreativa regioner och är en viktig arbetsmark-

nad för kulturskapare. Företag som verkar inom de så kallade kulturella och kreativa 

näringarna är en styrka för regionens tillväxt och utveckling. Nära hälften av landets 

alla företag inom den kulturella och kreativa sektorn är lokaliserade till Stockholms 

län och en stor del av dessa agerar på en internationell marknad. Den kulturella och 

kreativa sektorn utgjorde 6,4 procent av bruttoregionalprodukten 2013. 

Stockholmsregionen rymmer en mångfald av landskap och kulturmiljöer med  

betydande kulturhistoriska värden. Kulturmiljöer är viktiga att ta till vara och 

utveckla i samhällsplaneringssammanhang vad gäller bebyggelse och grönområden, 

men även för landsbygden och skärgården.
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3  |  Kulturstrategins målområden 

Visionen och målen som föreslås i RUFS 2050 bildar utgångpunkt för de fyra målområ-

den som kulturstrategin omfattar. På detta sätt tydliggörs hur kulturpolitiken kan bidra 

till måluppfyllelse. 

Mål i RUFS 2050: En tillgänglig region med god livsmiljö
Kulturstrategins målområde: Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till  

en god livsmiljö i en tillgänglig region

Kultur och konst kan lyfta platsens själ och identitet vilket främjar attraktiva livsmiljöer. 

Kultur kan även bidra till ökad gemenskap och fungera som socialt kitt genom att 

skapa rum för möten, upplevelser, skapande och reflektion. Tillgänglighet till kultur  

i hela länet är därför avgörande. Kulturens olika yttringar har även en rad positiva 

externaliteter såsom positiv inverkan på människors hälsa och bidrar till att folkhälsan  

i regionen förbättras.

Mål i RUFS 2050: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
Kulturstrategins målområde: Kulturen stärker demokratin i en öppen, jämställd, 

jämlik och inkluderande region.

Ett brett och dynamiskt kulturliv erbjuder arenor för upplevelser, reflektion, bildning 

och delaktighet, vilket, som ovan nämnts, har positiva externaliteter för folkhälsa och 

integration. Viktiga verktyg för detta utgörs av föreningslivet och folkbildningen. En 

viktig förutsättning är inkludering och allas tillgång till kulturens olika arenor. Kultur 

kan genom delaktighet stärka demokratin. Med en ökad delaktighet och inkludering 

uppnås ett ökat inflytande och en höjd tillit i samhället.

Mål i RUFS 2050: En ledande tillväxt- och kunskapsregion
Kulturstrategins målområde: Kulturdriven tillväxt och det kreativa företagandet 

bidrar till en regional utveckling i en ledande tillväxt- och kunskapsregion

Kulturella och kreativa företag stärker den regionala arbetsmarknaden. Innovativa 

perspektiv och samarbeten bidrar till att skapa kreativa arenor i regionen. De kulturella 

och kreativa näringarnas har en ekonomisk betydelse för regionen och stärker den 

regionala identiteten och attraktionskraften.

 

Mål i RUFS 2050: En resurseffektiv och resilient region utan  
klimatpåverkande utsläpp
Kulturstrategins målområde: Kultur och kulturmiljö bidrar till att skapa en  

hållbar utveckling i en resurseffektiv och resilient region

Att bevara, använda och utveckla kulturmiljön i de regionala stadskärnorna samt 

lokaliseringen kulturverksamheter dit, kan bidra till en hållbar humanistisk utveck-

ling. Kulturmiljövärden som bevaras, används och utvecklas har en stark koppling till 

besöksnäringen. Den regionala identiteten tydliggörs när satsningar görs på kultur  

och besöksnäring.
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4  |  Utmaningar 

Regionen och omvärlden förändras ständigt och med dem förändras också kulturens 

förutsättningar. RUFS 2050 lyfter bland annat fram att regionen behöver anpassas till 

globalisering och digitalisering och att regionens aktörer behöver säkerställa omstän-

dig heter som bidrar till tillit och tillväxt. RUFS 2050 identifierar också sex utmaningar 

för regionen. Dit hör att vara en ledande storstadsregion i en växande global konkur-

rens, att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen – och att öka 

tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som osäker.

Dessa utmaningar har bäring också på kulturen. Kulturen kan bidra för att hantera 

dem men då måste också kulturens förutsättningar värnas och anpassas i takt med 

samhället. Fyra områden är särskilt angelägna för detta, och nödvändiga om kulturen 

långsiktigt ska bidra till målen i RUFS 2050 i enlighet med strategins målområden i 

föregående avsnitt:

1. Att öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet

2. Att stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling 

3. Att omfatta digitaliseringens möjligheter och utmaningar

4. Att använda kultur och kulturmiljöer som resurs i  

samhällsplaneringen

Nedan beskrivs dessa fyra områden och ett antal prioriteringar för de kommande 

årens arbete.

4.1 Att öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet
Tillgång till kultur, deltagandet i kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande är 

idag ojämlikt fördelat i länet; befolkningsstruktur, boendeort i länet och skillnader 

mellan tätort och glesbygd är påverkande faktorer. En utmaning är att hitta vägar för 

att minska dessa klyftor. En annan att nå barn och unga, inte minst i socioekonomiskt 

svaga områden i länet. 

Offentliga insatser till regionens kulturliv bör därför riktas för att få fler att känna 

sig inkluderade. Kulturen har en viktig roll att fylla när det gäller integration och kan 

bidra till en demokratisk samhällsutveckling. Även personer med funktionsvariationer 

ska ha god tillgång till kultur. Det är även angeläget att främja de nationella minorite-

ternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

En viktig förutsättning för ett rikt lokalt och regionalt sammanhållande kulturliv, 

där länets invånare kan delta och utöva sina skapande förmågor, är öppna och tillgäng-

liga mötesplatser. Mångsidiga och funktionsblandade stads- och bebyggelsemiljöer 

där kultur är en integrerad del, med närhet till god kollektivtrafik ökar den fysiska till-

gängligheten. I många av dessa processer kan föreningsliv och folkbildningen vara vik-

tiga aktörer, vilket den offentliga stödgivningen bör beakta. 
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Prioriteringar:

För att öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet bör följande prioriteras:

• Att utveckla metoder och långsiktiga arbetssätt för att löpande genomföra dialoger 

med företrädare för civilsamhället, det professionella kulturlivet och kommunerna  

i länet i syfte att identifiera möjligheter till och hinder för ökad tillgång till kultur  

i hela länet 

• Att bidra till att möjliggöra kulturupplevelser och eget skapande för invånare i hela 

länet, särskilt för barn och unga

• Att regelbundet genomföra kulturvaneundersökningar i syfte att synliggöra del-

tagandet i kulturlivet

• Att tillgängliggöra kulturarvet för länets invånare 

• Att i högre grad samverka regionalt om viss kultur- och fritidsverksamhet, som  

lokaliseras på platser med hög regional tillgänglighet

4.2 Att stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling 
Stockholmsregionen ska vara en attraktiv region för professionella kulturskapare. 

Därför behövs goda näringsvillkor och fysiska rum för skapande, inte minst är det vik-

tigt att bereda plats för semiprofessionella och nyutexaminerade konstnärer. Förutom 

lokaler att skapa i behövs relevanta stödsystem så att lokala och internationella sam-

arbeten kan genomföras. För att åstadkomma detta är statens, landstingets och kom-

munernas stödsystem viktiga samverkande delar. 

Nyskapande och utveckling av det regionala kulturlivet ska främjas genom att pro-

fessionella kulturskapare ges möjlighet till att utforska sitt konstnärskap och pröva 

nya samarbetsformer. Parallellt med att en förstärkning av befintliga strukturer och 

aktörer görs, behöver även nya aktörer och nätverk ges plats. Även synliggörandet av 

konst och kultur i internationella sammanhang är viktiga förutsättningar för regio-

nens professionella kulturskapare. 

Stockholmsregionen bör främja kulturella och kreativa företag för att skapa innova-

tiva miljöer och att stärka samverkan med andra typer av företag. Det är även angeläget 

att främja samverkan mellan den kulturella och kreativa sektorn och besöksnäringen.

 

Prioriteringar:

För att stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling bör följande prioriteras:

• Att möjliggöra för internationella och interkulturella samarbeten och dialoger 

• Att kontinuerligt utvärdera det offentliga stödet inom kulturområdet för att säker-

ställa dess relevans och aktualitet 

• Att belysa den kulturella infrastrukturen bland annat genom kartläggningar

• Att identifiera former för skapandet av regionala kulturnoder med tidsbegränsade 

uppdrag i syfte att sprida kunskap om och främja utvecklingen inom ett specifikt 

område som är i behov av större spridning och kunskapsutveckling i länet

• Att arbeta med frågor kring kompetensutveckling för exempelvis kulturskapare och 

kommuner för att stärka den konstnärliga utvecklingen 

 

4.3 Att omfatta digitaliseringens möjligheter och utmaningar
Digitaliseringen har haft en stor inverkan vad gäller såväl skapandet som förmedlandet 

av kultur. Det gäller både professionella kulturskapare och alla som inom ramen för  

en utvidgad DIY-rörelse (do-it-yourself) skapar själva. I dag finns möjligheter att  
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pro ducera, förmedla och konsumera kultur på en mängd olika sätt oberoende av den 

fysiska platsen. 

I denna nya verklighet behöver plattformar för användargenererad kultur utvecklas 

och utnyttjas i högre grad. 

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter: helt nya skapandeprocesser och 

uttryck har utvecklats, det har blivit lättare för företagare oavsett bostadsort att verka 

regionalt, nationellt och internationellt, det har blivit enklare för personer på lands-

bygden eller med funktionsvariationer att kunna ta del av kultur. Detta teknikskifte 

har fått effekter på alla konstformer och dess olika branscher på olika sätt. 

Digitaliseringens möjligheter ger också nya utmaningar. För att så många människor 

som möjligt ska kunna ta del av kultur på lika villkor är bredband i alla delar av länet 

ett viktigt utvecklingsområde. Ett utbyggt bredband är en grundförutsättning inte 

minst för småföretagare inom de kulturella och kreativa näringarna. 

Det är viktigt att ta till vara folkbildningens möjligheter att överbrygga den digitala 

klyftan och på så sätt skapa delaktighet och ökad inkludering.  

Prioriteringar:

För att omfatta digitaliseringens möjligheter och utmaningar bör följande prioriteras:

• Att ta till vara studieförbundens och folkbibliotekens erfarenheter av att öka den 

digitala kompetensen och delaktigheten hos regionens invånare 

• Att främja digitala arenor inom kultursektorn

• Att ta till vara digitaliseringens möjligheter när det gäller att skapa, förmedla och 

tillgängliggöra konst och kultur
 
 
4.4 Att använda kultur och kulturmiljöer som resurs  
i samhällsplaneringen
Ökad samverkan mellan samhällsplanerare och kulturens företrädare är nödvändigt 

för att skapa attraktiva miljöer med sociala och kulturella värden för människor att 

arbeta, leva och trivas i. 

Kultur och kulturmiljö bör i än högre grad integreras med bebyggelseplaneringen – 

både när det gäller läge och utformning – och ska ses som en utvecklingspotential i 

samhällsplaneringen. Det gäller särskilt när de regionala stadskärnorna planeras och i 

vissa socioekonomiskt svaga områden men även i de så kallade landsbygdsnoderna. 

För att konstnärlig verksamhet ska kunna utvecklas i länet krävs förutom öppna 

mötesplatser, att i samhällsplaneringen även ge utrymme för verkstäder och ateljéer.

Länets kulturmiljöer bör ses som en resurs som skapar en gemensam identitet och 

ett sammanhang för länets invånare och bör därför bevaras och utvecklas. Det är 

angeläget att tillvarata kulturmiljövärden när stadsmiljöer förtätas eller infrastrukturen 

byggs ut, att hitta balansen mellan att bygga och att bevara. Genom förstärkt samverkan 

mellan kulturens företrädare och planerare kan ett gott resultat uppnås. 

Stockholmsregionens besöksnäring kan gynnas om regionens olika kulturmiljöer 

utnyttjas på ett mer strategiskt sätt. Ett levande och tillgängligt kulturarv är en viktig 

del av regionens rika kulturliv och en attraktionsfaktor för en ökande besöksnäring. 

Det är viktigt att regionens olika aktörer samarbetar kring frågor som rör kultur och 

besöksnäring. 
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Prioriteringar:

För att använda kultur och kulturmiljöer som en resurs i samhällsplaneringen bör  

följande prioriteras:

• Att prioritera insatser som främjar att kulturella och sociala mötesplatser utvecklas 

i länet i synnerhet i regionala stadskärnor, i landsbygdsnoder och i socioekonomiskt 

svaga områden

• Att ett omtag görs om Kreativa Stockholm och tillhörande handlingsplan. Det är 

viktigt att finna nya strukturer och identifiera områden för bred samverkan mellan

kultur- och näringsliv inte minst kring frågor som rör samhällsplaneringen och 

kulturens infrastrukturer

• Att identifierar metoder för att säkerhetsställa att den konstnärliga gestaltningen 

blir en naturlig del i planprocesserna

• Att berörda parter samverkar för att länets kulturmiljöer ska ses som en resurs vid 

samhällsplaneringen

• Att det lokala kulturarvet används som en tillgång i utvecklingssammanhang och 

för besöksnäringen
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5  |  Genomförande 

Kulturstrategin är regionövergripande och ska fungera som ett vägledande dokument 

för regionala och lokala aktörer. Strategins genomförande är kopplat till genomförandet 

av RUFS 2050, vilket innebär att strategin ska bidra till att uppnå målen i RUFS 2050.

Liksom när det gäller övriga delar av samhällsutvecklingen har många aktörer 

avgörande roller för kulturområdets utveckling. Om den målbild som beskrivs i strate-

gin ska kunna uppnås krävs ett aktivt genomförandearbete inte minst av landstinget 

som exempelvis bidrar genom sitt stöd till kultur-och föreningslivet samt den strate-

giskt samordnande rollen. Länskulturfunktionernas arbete är också en viktig del av 

det konkretiserade arbetet ute i kommunerna. Landstinget tar också fram utredningar 

och kartläggningar som är viktiga i det fortsatta arbetet. Ett aktivt genomförandearbete 

krävs även av länets kommuner, av regionala samverkansorgan och av statliga myndig-

heter inom sina respektive ansvarsområden. Aktörer inom föreningslivet, det fria  

kulturlivet och näringslivet kan bidra genom egna initiativ och åtgärder. 

I detta arbete behöver varje enskild aktör analysera och väga möjliga åtgärder mot 

varandra utifrån bedömda effekter och kostnader och med hänsyn till eventuella 

synergier och målkonflikter. På många områden är dock bred samverkan önskvärd och 

till och med nödvändig, det gäller inte minst frågor som rör samhällsplaneringen och 

kulturens infrastrukturer.

I dag saknas det i Stockholmsregionen en struktur för formaliserad dialog och sam-

verkan mellan aktörer inom kulturområdet. Att få en sådan på plats är kanske den vik-

tigaste förutsättningen för kulturstrategins genomförande och för kulturens bidrag till 

regionens vision om att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. 

Landstinget avser att initiera en sådan process och remissinstanserna uppmuntras att 

komma med synpunkter på en sådan.
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Kulturförvaltningen

www.kultur.sll.se

www.sll.se
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Stockholms läns landsting Telefon: 08-123 378 00 Orgnr: 232100-0016 

Kulturförvaltningen Fax: 08-123 378 09 www.kultur.sll.se 

Box 38204, 100 64 Stockholm E-post: registrator@kultur.sll.se   

  

 

 

    
     
    

    

  Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen  

 KUN 2017/707  

  

   
 

 

 

 
Sändlista, remissinstanser 2 oktober – 15 december 
2017 
 
Kommuner i Stockholms län 
Botkyrka kommun 
Danderyds kommun 
Ekerö kommun 
Haninge kommun 
Huddinge kommun 
Järfälla kommun 
Lidingö stad 
Nacka kommun 
Norrtälje kommun 
Nykvarns kommun 
Nynäshamns kommun 
Salems kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Solna stad 
Stockholms stad 
Sundbybergs stad 
Södertälje kommun 
Tyresö kommun 
Täby kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 
Vallentuna kommun 
Vaxholms stad 
Värmdö kommun 
Österåkers kommun 
 
Kommunala samarbetsorgan 
Storsthlm ( Kommunförbundet Stockholms län) 
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Statliga organ 
Konstfack 
Konstnärsnämnden  
Kungliga biblioteket  
Kungliga Musikhögskolan 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
Statens kulturråd 
Stockholms konstnärliga högskola  
Svenska Filminstitutet 
Riksantikvarieämbetet  
Riksarkivet  
Riksteatern  
 
Stockholms läns landsting 
Tillväxt-och regionplanenämnden 
 
Intresse-och kulturorganisationer 
 
Centrumbildningarna 
Centrum för dramatik 
Centrum för fotografi 
Centrum för cirkus, varieté och gatuperformance (Manegen) 
Danscentrum Stockholm 
Filmcentrum 
Författarcentrum Öst 
Illustratörcentrum 
Konsthantverkscentrum 
Konstnärscentrum Öst 
Musikcentrum Öst 
Seriefrämjandet 
Teatercentrum Öst 
Översättarcentrum 
 
Länskulturfunktioner 
Dans i Stockholms stad och län 
Länsmusiken i Stockholm 
Stockholms läns museum 
Slöjd Stockholm 
Regionbibliotek Stockholm 
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Nationella minoriteter 
Judiska Centralrådet 
Sameföreningen i Stockholm 
Sverigefinska riksförbundet, Stockholms distrikt 
Sveriges Jiddischförbund  
Tornedalingar i Stockholm 
Romano Pasos Research Centre  
Centralförbundet Roma International 
Sveriges Romerförbund 
 
Övriga 
HSO- Stockholms län (Funktionsrätt) 
Ideell kulturallians i Stockholms län 
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) 
Mångkulturellt centrum (MKC) 
Transit kulturinkubator 
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS 
Stiftelsen Stockholms Konserthus 
Stockholms läns bildningsförbund 
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Handläggare
Daniel Hult, utredare

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

Partnerskapsavtal med Ridklubben Mulen

Sammanfattning
Ridklubben Mulen har inkommit med en ansökan om att erhålla 
bidrag enligt Partnerskapsavtal för att bedriva socialt inriktad 
verksamhet för barn och unga med hästar och andra djur på Skutans 
gård. Partnerskapsavtal är en bidragsform som i dialog tas fram och 
definieras i avtal i syfte att ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till 
föreningar som utför verksamheter som berikar Haninge kommun 
och/eller verksamhet mot speciella målgrupper, till exempel barn, 
unga och personer med funktionsnedsättning samt verksamhet i 
speciella geografiska områden. Bestämmelserna för Partnerskapsavtal 
anges i kultur- och fritidsnämndens styrdokument Reglemente för 
föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun. Styrdokumentet 
träder i kraft 2018-01-01.

Förvaltningens synpunkter
I kommunfullmäktiges Mål och budget 2017 – 2018 gavs kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla en 
föreningsdriven fritidsgård i Brandbergen. Den utredning (dnr: 
KOFN 2017/127) som utförts framhåller att förvaltningens uppdrag 
bör anses vara uppfyllt i och med ett fortsatt samarbete med de två 
föreningar, i Brandbergen med omnejd, som bedriver föreningsdrivna 
verksamheter som kan liknas vid träffpunkter eller annan öppen 
verksamhet – däribland Ridklubben Mulens verksamhet på Skutans 
gård. Ridklubben Mulens inriktning har en profil och koppling som 
ligger i linje med föreningens övriga verksamhet, vilken förvaltningen 
anser vara förenlig med så som kommunens strategiska arbete 
definierar träffpunkt eller annan öppen verksamhet. Samtidigt är 
Ridklubben Mulens inriktning en unik möjlighet för barn och unga att 
umgås, vistas bland hästar och djur samt få naturupplevelser under 
frivilliga former och utan krav på prestation.

Ridklubben Mulen har i dialog med förvaltningen anfört att 
verksamhet som innefattar djur är i stort behov av en mer långsiktig 
framförhållning än årsbasis. Förvaltningen delar föreningens 
uppfattning och anser att den är lämplig att bidragsfinansiera via 
partnerskapsavtal för att skapa trygghet och långsiktighet i en 
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Handläggare
Daniel Hult, utredare

betydelsefull verksamhet men som kan vara svår att bedriva under 
föränderliga förutsättningar.

Bidragets omfattning är 499 000 kr för 2018. Beloppet betalas ut i 
förskott vid fyra (4) tillfällen under året, kvartalsvis, första bankdagen 
i månaden. Uppräkning av bidragets omfattning sker årligen under 
avtalets giltighetstid med upp till 2 %. I avtalet har hänsyn tagits till 
bidragsreglementets allmänna villkor. Det innebär att det åligger 
Mulen att årligen redovisa hur bidraget används för att uppfylla 
avtalets syfte genom att redogöra för verksamhetsplan, 
verksamhetsberättelse, räkenskaper et cetera. I enlighet med 
bidragsreglementet äger kultur- och fritidsnämnden 
tolkningsföreträde gällande bidragsbestämmelser i föreslaget avtal.

Enligt kommunens juridiska expertis är inte avtalet 
upphandlingspliktigt. Lagen om offentlig upphandling (LOU) aktiveras 
först om det är frågan om köp av tjänst mellan offentlig myndighet 
och extern part – om det är beställaren (kommunen) som initierar, 
disponerar över och detaljstyr tjänsten inom ramen för sina 
befogenheter. Detta står i klar motsats till de premisser som allmänt 
råder vid bidragsfinansiering och hur detta avtal förhåller sig.

Underlag för beslut
- Förslag till avtal 2017-10-30 – Partnerskapsavtal mellan Haninge 
kommun och Ridklubben Mulen (skickas med nämndutskicket).

Förslag till beslut
1. Förslag till Partnerskapsavtal och avtalat bidrag med 

Ridklubben Mulen godkänns.

2. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef Utveckling och stöd
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2017-12-11 
dnr: KOFN 2017/171 

 
 

Partnerskapsavtal mellan Ridklubben Mulen och 
Haninge kommun 
 
 
 
 
Parter 
 
Haninge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen 
Rudsjöterrassen 2 
136 81 Haninge 
Organisationsnummer: 212000-0084 
  
Föreningen Ridklubben Mulen 
Söderby parkväg 91 
136 47 Haninge 
Organisationsnummer: 802469-7818 
 
Bidragsbeskrivning 
 
Bestämmelser för Partnerskapsavtal anges i kultur- och fritidsnämndens styrdokument Reglemente för 
föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge kommun. Styrdokumentet träder i kraft 2018-01-01. 
Enligt reglementet är partnerskapsavtal ett bidrag som definieras i form av avtal som tas fram i 
dialog. Syftet bakom partnerskapsavtal är att ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till föreningar som 
utför verksamheter som berikar Haninge kommun och/eller som bidrag för verksamhet mot 
speciella målgrupper, till exempel barn, unga och personer med funktionsnedsättning samt 
verksamhet i speciella geografiska områden. I partnerskapsavtalet ska båda parters rättigheter och 
skyldigheter definieras. De förutsättningar som anges i detta avtal står i enlighet med 
bidragsreglementets bestämmelser. 

 
Bakgrund 
 
Ridklubben Mulen, fortsättningsvis benämnd ”Mulen”, är en ideell, demokratisk och obunden 
förening som är verksam i Haninge kommun. Mulen har genom att initiera en dialog med kultur- 
och fritidsförvaltningen närmat sig ett avtal om långsiktigt ekonomiskt stöd (bidrag enligt 
partnerskapsavtal) för att bedriva socialt inriktad verksamhet för barn och unga med hästar och 
andra djur på Skutans gård. Avtalets utformning har tagits fram i dialog med berörda parter. 
Mulen förfogar däremot över den verksamhet som beviljas bidrag.       
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§ 1. Avtalets syfte 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort bedömningen att Mulen som befattar sig med 
djurskötsel är en lämplig förening att bidragsfinansiera via partnerskapsavtal för att kunna ge en 
värdefull verksamhet möjlighet till en mer långsiktig framförhållning än årsbasis. Detta för att 
skapa trygghet och långsiktighet i verksamhet som kan vara svårhanterlig under föränderliga 
förutsättningar. Avtalets syfte är således att bidra till Mulens verksamhet som berikar Haninge 
kommun. Genom Mulens engagemang möjliggörs en unik mötesplats för kommunens invånare 
som även ligger i linje med kultur- och fritidsförvaltningens syn på vad en alternativ träffpunkt 
för barn och unga ska fylla för funktion. 
 
§ 2. Parternas åtaganden 
 
§ 2.1 Enligt detta avtal betraktas Mulens åtaganden i bidragsmässigt hänseende som 
bidragsgrundande aktiviteter. 
 
§ 2.2 Enligt detta avtal betraktas kommunens åtaganden i bidragsmässigt hänseende som 
motprestationer för planerade bidragsgrundande aktiviteter.   
 
§ 2.3 Mulen ansvarar och disponerar över den verksamhet som avtalet avser. Kommunen gör 
därmed inte anspråk på att detaljstyra verksamheten.  
 
§ 2.4 Mulens verksamhet ska kännetecknas av en socialt inriktad verksamhet för barn och unga 
med hästar och andra djur. Allmänheten, däribland barn och unga, skolklasser, daglig verksamhet, 
fågelskådare, som besöker Mulens verksamhet på Skutans gård ska utan krav på medlemskap i 
föreningen ges goda förutsättningar att delta under frivilliga former i besöksaktiviteter, 
spontanaktiviteter samt umgås på Skutans gård. 
 
§ 2.5 Mulen ska eftersträva en inkluderande verksamhet för personer med funktionsvariationer, 
särskolor och daglig verksamhet. 
 
§ 2.6 Mulen ska erbjuda smådjursverksamhet för att tillmötesgå de barn, unga och övriga 
besökare som önskar att umgås med djur mindre än hästar. 
 
§ 2.7 Mulen ska bidra med ideellt engagemang i den verksamhet som kommunen stödjer.  
 
§ 2.8 Mulen ska eftersträva ett gott samarbete med kommunens fritidsgårdar, arbetscentrum, 
skolor, förskolor och andra verksamheter i syfte att erbjuda allsidiga aktiviteter. 
 
§ 2.9 Mulen ska marknadsföra och verka för att sprida information till allmänheten om 
verksamheten. Detta för att verka för att verksamheten kommer kommunens invånare till gagn. 
 
§ 2.10 Mulen ska utöver den öppna verksamheten se till att barn och unga har tillgång till 
föreningens övriga aktiviteter såsom filmkvällar, ”tömkörning”, borstning, skötsel och umgänge 
med hästar. 
 
§ 2.11 Mulen ska säkerställa att föreningens uppgifter i kultur- och fritidsförvaltningens 
föreningsregister är aktuella. 
 
§ 2.12 I enlighet med bidragsreglementets allmänna villkor ska Mulen ha en vald styrelse och 
demokratiskt antagna stadgar. Mulen ska fungera enligt demokratiska principer och vara öppen 
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för alla som önskar följa föreningens ändamål och syfte. Mulen ska motverka kränkningar och 
diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 
§ 2.13 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till Mulens öppna verksamhet med en årlig 
förskottsfinansiering som betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen första bankdagen i månaden. 
 
§ 2.14 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till Mulens verksamhet genom vederlagsfri 
nyttjanderätt av fastigheten Högsta 2:3 (Skutans gård). 
 
§ 2.15 Kultur- och fritidsförvaltningen ska stå för det akuta och planerade underhållet på och i 
byggnader tillhörande fastigheten Högsta 2:3 (Skutans gård).  
 
§ 2.16 Mulen ska stå för kostnader gällande inköp av utrustning till verksamheten samt 
driftkostnader avseende el, telefoni, VA och sophämtning samt kostnader gällande underhåll av 
stängsel och hagar. 
 
§ 2.17 Kultur- och fritidsförvaltningen ska i samråd med Mulen fastställa en gränsdragningslista som 
ytterligare kompletterar och förtydligar ovan nämnda åtaganden som berör fastigheten Högsta 2:3 
(Skutans gård). Gränsdragningslistan är tillkommande åtaganden inom detta avtal. 
 
§ 2.18 Mulen ska ansvara för att den del av Skutans gård samt tillhörande omgivning som nyttjas 
hålls i det ordnade skick som verksamhetens förhållande medger. 
 
§ 3. Särskilda bestämmelser           
 
§ 3.1 Kommunen disponerar helt över jakt- och fiskerätten samt äger rätt att beträda området när 
så önskas.  
 
§ 3.2 Kommunen äger rätt att bedriva skogsskötsel inom området och äger rätt att för utforsling 
av skogsprodukter m.m. nyttja områdets vägar och ta tillfällig väg över området eller föra 
tillfälliga upplag.  
 
§ 3.3 Kommunen äger rätt att inom av Mulen disponerat område göra intrång som kan komma 
att föranledas av ledningsdragningar eller liknande. Efter avslutat arbete ska kommunen återställa 
marken. 
 
§ 3.4 Kommunen ska i förväg meddela Ridklubben Mulen om arbeten, underhåll, skötsel och 
dylikt som kan tänkas påverka verksamheten. Framförhållningen ska stå i paritet till eventuell 
omställningstid.    
 
§ 3.5 Arbeten på eller i anslutning till Skutans gård ska ske i samråd mellan kommunen och 
Mulen.  
 
§ 3.6 För att uppföra byggnad, fast anläggning eller annan anläggning på området samt ta bort 
träd krävs kommunens skriftliga tillstånd. 
 
§ 3.7 Vid avtalets upphörande föreligger inte någon lösenskyldighet för kommunen av gjorda 
investeringar och förbättringar eller förvärvad egendom om detta inte överenskommits. 
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§ 3.8 Mulen äger rätt att på eget initiativ samverka med extern part för att tillgodose att 
åtagandena fullföljs. Mulen har dock inte rätt att vid samverkan med extern part avsäga sig 
ansvaret för åtaganden enligt detta avtal. Kommunens åtaganden gentemot Mulen är oberoende 
av extern part. 
 
§ 3.9 Det åligger Mulen att, själva eller via extern partner, teckna försäkringar (för Skutans Gård 
med tillhörande anläggningar) för brand samt för skador som kan uppkomma i verksamheten till 
följd av föreningens vållande.  
 
§ 3.10 Det åligger Ridklubben Mulen att, själva eller via extern partner, ansöka om de tillstånd 
och rätta sig efter de föreskrifter som myndighet kräver för att bedriva avsedd av verksamhet.  
 
§ 4. Redovisning 
 
§ 4.1 I enlighet med bidragsreglementets bestämmelser ska avtalat bidrag årligen följas upp och 
Mulen ska redovisa hur pengarna använts för att uppfylla avtalets syfte. Detta sker genom att 
Mulen årligen upprättar en verksamhetsplan med tillhörande budget för det kommande året. 
 
§ 4.2 Mulen är skyldiga att visa upp sina räkenskaper (verksamhetsberättelse, balans- och 
resultaträkning et cetera) samt övriga handlingar i de fall kommunen efterfrågar dessa.  
 
§ 4.3 Det åligger Mulen att för kommunen kunna redovisa att bidragsfinansierad verksamhet inte 
är vinstdrivande.  
 
§ 5. Tolkning 
 
I enlighet med bidragsreglementet har kultur- och fritidsnämnden tolkningsföreträde gällande 
bidragsbestämmelser som rör detta avtal. 
 
§ 6. Ekonomiska bidrag 
 
§ 6.1 Bidragets omfattning är 499 000 kr för 2018. Beloppet betalas ut i förskott vid fyra (4) 
tillfällen under året, kvartalsvis, första bankdagen i månaden. Uppräkning av bidragets omfattning 
sker årligen under avtalets giltighetstid med upp till 2 %.  
 
§ 6.2 Bidrag som Mulen erhåller från kultur- och fritidsnämnden enligt detta avtal får inte 
användas för lönekostnader. 
 
§ 6.3 Mulen har rätt att söka andra bidrag från staten och kommunen. 
 
§ 6.4 I enlighet med bidragsreglementets bestämmelser äger kommunen rätt att kräva tillbaka 
utbetalda bidrag och/eller bevilja belopp delvis om kommunen finner att Mulen inte kan 
redogöra för hur bidraget uppfyller avtalets syfte.   
 
§ 7. Avtalets giltighet 
 
§ 7.1 För att avtalet ska vara giltigt krävs kultur- och fritidsnämndens godkännande.  
 
§ 7.2 Avtalets giltighetstid gäller från och med 2018-01-01 till och med 2023-12-31. 
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§ 8. Hävning av avtalet 
 
§ 8.1 Kan part inte fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal ska motpart omedelbart underrättas. 
 
§ 8.2 Part har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om bestämmelserna i avtalet inte följs. 
 
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.  
 
Till avtalet hör två bilagor. 
 
 
 
 
 
Haninge den ………/…………………  Haninge den ………/…………………. 
 
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Haninge Kommun   Ridklubben Mulen 
Mehmet Coksürer   Cecilia Engholm 
Ordförande kultur- och fritidsnämnden  Ordförande 
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Bilaga 1 

 
Ansökan om Partnerskapsavtal 
 
Fylls i av föreningen 

 
1. Datum:  2017-12-10 

2. Föreningens namn: Ridklubben Mulen 

3. Beskrivning av föreningen: 
 
 
 

Mulen är en ideell, demokratisk och obunden förening 
som är verksam i Haninge kommun. Mulen bedriver 
socialt inriktad verksamhet för barn och unga med hästar 
och andra djur på Skutans gård. 

4. Beskrivning av syfte och mål 
med den verksamhet som 
föreningen ansöker om 
bidrag för: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår verksamhet ger kommuninvånarna och medlemmarna 
i Mulen tillgång till en värdefull aktiv fritid, naturlig rörelse 
och andrum nära naturen. Här erbjuds en mötesplats och 
frizon med hög tillgänglighet, där ålder könsroller och 
sociala skillnader raderas ut. En plats för naturliga möten,  
något som är en bristvara i dagens ofta virtuella värld.  
 
Det ojämna underlag som naturen och miljön erbjuder på 
Skutans Gård bidrar till ökad lek och fysisk aktivitet vilket 
gynnar barnens och de ungas motorik och koordination 
positivt. Invånarna ges även en möjlighet att umgås med 
djur, en kontakt som många barn och unga inte har 
naturligt idag. Att ta hand om djur skapar både trygghet 
och ansvarskänsla. Aktuella studier visar att barn som tidig 
får kontakt med djur utvecklar högre grad av empati. 
 
Vår verksamhet erbjuder även invånarna en möjlighet till 
en stressfri miljö då stallet och hästarna kräver en total 
närvaro, vilket ofta innebär att stressen stannar i 
stalldörren. Via vår 
verksamhet erbjuds kommunens invånare en miljö (stall, 
hästar, ridning) som enligt flera studier bär på en 
inneboende kraft, där gemenskap, ansvar och 
kommunikation fostrar och utvecklar unga till driftiga 
ledare. Inom ridsporten får unga ta plats. Något som i sin 
tur föder engagemang och drivkraft bland unga.  
 
Vi erbjuder viss dagverksamhet för funktionsnedsatta på 
gården att umgås med djuren, en ofta mer meningsfull 
vardag. 
 
Sammantaget erbjuder vi en miljö som genererar folkhälsa 
till kommunens invånare. Genom positiva samarbeten med 
landets kommuner kan fler få tillgång till en värdefull fritid.  

5. Är verksamheten riktad 
emot särskilda målgrupper 
(barn, unga, 

Ja. Barn, unga och personer med funktionsvariationer. 
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funktionsvariationer)? Om 
ja, ange vilka: 

6. Är verksamheten riktad 
emot särskilda geografiska 
områden? Om ja, ange vilka: 

Ja. Främst Haninge kommun, men upptagningsområdet är 
större och vi välkomnar alla. 

7. Omfattningen av den 
verksamhet som föreningen 
ansöker om bidrag för 
(öppethållande, tillgång, 
tidsperiod et cetera): 

Basöppet mån-tors 15-20, fre 15-18, lör-sön 11-15. Stängt 
helgdagar, storhelger samt klämdagar. Öppet under 
flertalet lov, tex höstlov, sportlov och påsklov. 

8. Period som föreningen 
ansöker bidrag för (start- 
och slutdatum): 

1/1 2018 – 31/12 2023 

9. Bidragets belopp i 
ekonomiska medel: 

499 000 kr/år  

10. Bidragets storlek i andra 
medel (resurser, lokaler et 
cetera): 

Vederlagsfri nyttjanderätt av Skutans gård. 

11. Beskrivning av hur bidragets 
syfte och mål ska kunna 
årligen redovisas: 

Genom verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 
årsmötesprotokoll. 

12. Beskrivning av hur bidragets 
räkenskaper ska kunna 
årligen redovisas: 

Genom resultat- och balansräkning samt årsredovisning. 

13.  Föreningen har vid denna 
ansökan tagit del av 
bidragsreglementets 
bestämmelser (ja/nej/vet ej): 

Ja 

14.  Övrig information:  

 

 
Fylls i av förvaltningen 
 

1. Datum: 2017-12-11 

2. Handläggares kommentarer: Ridklubben Mulen har i ovan ansökan beskrivit den 
verksamhet som föreningen ansöker om bidrag för. 
Ansökan betraktas som underlag för bidrag enligt 
partnerskapsavtal. 
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Bilaga 2 

 
Vederlagsfri nyttjanderätt av fastigheten Högsta 2:3, Skutans gård 
 
I dagsläget finns i Haninge kommun ingen princip för hur hyreskostnaden i kommunens 
ridanläggningar ska fastställas, och därmed finns inte heller ett fastställt värde på vad en 
vederlagsfri nyttjanderätt av en ridanläggning motsvarar.  
 
Generellt sett saknas fastställda principer i de flesta kommuner i Stockholmsområdet vilket också 
lett till att hyresnivån ofta saknar principiell förankring. Två kommuner som i viss utsträckning 
har en fastlagd princip är Stockholms stad och Nacka kommun som beslutat att ingångshyra för 
ett privat bolag som hyr bör ligga på omkring 4 – 5 procent av årsomsättningen, så kallad 
omsättningsbaserad hyra. Beträffande uthyrning till ideell förening finns dock inte någon närmare 
beskrivning på rimlig nivå av subventionering (Stockholms stad, tjänsteutlåtande, 2012, dnr: IDN 
413/190/12). Ett rimligt antagande tordes dock vara att en hyressubvention till en viss ideell 
förening bör vara jämförbar (rättvis) i förhållande till vad andra föreningar erhåller för jämförbar 
verksamhet. 
 
I likhet med Ridklubben Mulen har även Tungelsta Ridklubb en vederlagsfri nyttjanderätt av den 
ridanläggning som föreningen bedriver verksamhet på. Dock är ridanläggningen i Tungelsta 
(Tungelsta 1:5) en mer utvecklad anläggning än Skutans gård (Högsta 2:3); exempelvis finns 
ridhus, kanslibyggnad och ett något större stall. Båda ridklubbarna erhåller således full 
hyressubventionering för respektive anläggning, men däremot skiljer sig anläggningarnas 
utbyggnad åt vilket innebär att fastigheternas värde skiljer sig. För att med säkerhet kunna 
fastställa värdet på de olika anläggningarna skulle dock en värdering av en oberoende 
fastighetsvärderare behöva utföras. Ett alternativt sätt, men dessvärre inte lika exakt, är att se till 
anläggningarnas kapitalkostnader. Fördelen med detta sätt att uppskatta anläggningarnas värde är 
att utgångspunkten är vad kommunens innevarande investeringskostnader uppgår till – alltså den 
i dagsläget årliga kostnaden för de investeringar som kommun har utfört. Nackdelen är att 
avförda kapitalkostnader och andra värden i fastigheten inte synliggörs. För en enklare form av 
uppskattning torde dock kapitalkostnadsbilden ge en tillräcklig fingervisning. 
 
Den för 2018 beräknade kapitalkostnaden uppgår till 248 650 kr för Skutans gård och 752 887 kr 
för Tungelsta ridanläggning. Skillnaden i anläggningarnas utbyggnad återspeglas således i viss 
utsträckning i nästföljande års kapitalkostnader. Det är därför relevant att betrakta det 
sammanlagda bidragsstödet som kommunen beviljar Ridklubben Mulen som en delvis 
kompensation för de olika anläggningarnas beskaffenheter och att kommunen därigenom avser 
att ge föreningen en likvärdig behandling. Därtill har Haninge kommun 2014-16-18, § 67, beslutat 
om att nolltaxa ska gälla från och med 2015-07-01 för hyra av kultur- och fritidsförvaltningens 
lokaler och anläggningar gällande föreningars verksamhet för barn och unga 0 – 20 år samt för 
personer med funktionsnedsättning oavsett ålder, vilka är de målgrupper som Ridklubben Mulens 
verksamhet främst riktas till. 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område central 2017-12-05 KOFN 2017/154
Handläggare
Maria Backe, områdeschef central

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

Överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) för ungkulturverksamhet

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att förvaltningen ingår i ett 
partnerskap tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF 
för att växla upp och fortsätta utveckla ungkulturverksamheten i 
Haninge. Genom att använda den idéburna sektorns lokala 
kontaktnät, kunskap, engagemang och resurser kan förvaltningen på 
ett bättre sätt nå fler ungdomar i främst Jordbro men också i övriga 
Haninge.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens synpunkter redogörs för i bilagt tjänsteutlåtande.

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2017-12-05 - Överenskommelse om idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) för ungkulturverksamhet
- Avtalsförslag 2017-12-05 - Överenskommelse om ett idéburet 

offentligt partnerskap för ungkulturverksamhet i Haninge

- Samverkansprotokoll 2017-10-12 om eventuell 
organisationsförändring av Porten – ungkulturverksamhet i 
Haninge

- Avsiktsförklaring 2017-09-26 för processen kring tecknande 
av ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

- Anteckningar från samråd med unga 2017-04-05 - 
Mötesplatser och kulturverksamheter för 16–25 år

- Konsekvensbeskrivning 2017-02-24 avseende stängning av 
verksamheten vid Porten-Ungkulturhuset i Haninge

Förslag till beslut
1. Förslag till avtal om ett idéburet offentligt partnerskap för 

ungkulturverksamhet i Haninge med Studieförbundet 
Vuxenskolan och ABF Södertörn godkänns.

2. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges i uppdrag att teckna 
avtalet.
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område central 2017-12-05 KOFN 2017/154
Handläggare
Maria Backe, områdeschef central

3. Förvaltningen ska vidta nödvändiga åtgärder för att avsluta 
kommunens egen ungkulturverksamhet Porten per sista december 
2017. 

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Maria Backe
Områdeschef central

Expedieras: Akt

För verkställighet: Göran Lidbrink, Maria Backe

För kännedom: Catarina Ramberg, Klas Sandberg, Lotta Gusterman, 
Rickard Wendt, Inger Dahlberg Sof), Jennifer Ralph Ksf, Lennart 
Zethson SV, Kenny Tällberg SV, Mia Bergbacken ABF 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteutlåtande 1 (6)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område central 2017-12-05 KOFN 2017/154
Handläggare
Maria Backe, områdeschef central

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

Överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) för ungkulturverksamhet

Sammanfattning
Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att förvaltningen ingår i ett 
partnerskap tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF 
för att växla upp och fortsätta utveckla ungkulturverksamheten i 
Haninge. Genom att använda den idéburna sektorns lokala 
kontaktnät, kunskap, engagemang och resurser kan förvaltningen på 
ett bättre sätt nå fler ungdomar i främst Jordbro men också i övriga 
Haninge.

Bakgrund
Porten bedriver sedan 2015 kulturverksamhet för unga 16 – 25 år i 
Jordbro Kultur och föreningshus. Verksamheten har tidigare bedrivits 
i lokaler vid Rudan under namnet Lakeside och startades upp under 
2010 på initiativ från Ungdomsrådet. 

Kultur och fritidsförvaltningen fick 2016 i uppdrag att redovisa en 
konsekvensbeskrivning avseende en eventuell stängning av Porten till 
Kultur och fritidsnämnden. Förvaltningen uttryckte att ett sådant 
beslut skulle gå emot intentionerna i det kulturpolitiska programmet 
och medföra stora negativa konsekvenser för kulturintresserade unga 
i Haninge. En stängning av verksamheten skulle också innebära att 
kommunen förlorar en unik arena för att stärka ungas intresse för 
demokratiska processer vilket är ett mycket viktigt arbete, inte minst i 
ett område som Jordbro med lågt valdeltagande och låg delaktighet i 
den offentliga debatten. 

Kultur och fritidsförvaltningen blev under våren uppvaktade av 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och ABF Södertörn (ABF). De 
uttryckte ett intresse av att utveckla ungkulturverksamheten i ett 
partnerskap tillsammans med kommunen.

I Maj 2017 fattade kultur och fritidsnämnden beslut om att utveckla 
ungkulturverksamheten vidare genom samtal med aktörer från den 
idéburna sektorn. 
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Förvaltningen undersökte intresset bland ett tio-tal ideella aktörer för 
att, tillsammans med kommunen utveckla ungkulturverksamheten 
mot den aktuella målgruppen. Kravet för ett eventuellt samarbete 
med externa aktörer var en gemensam syn på samhällsutmaning, att 
organisationen har en stark lokal förankring och att organisationen är 
tillräckligt stor för att kunna medföra egna resurser till verksamheten. 

Förvaltningen valde att arbeta vidare med SV och ABF då de visat ett 
stort intresse för att i tillsammans med kommunen hitta vägar att 
utveckla verksamheten och nå fler ungdomar i Jordbro och övriga 
Haninge. Dessa organisationers styrdokument ligger helt i linje med 
Haninge avseende vikten av att bedriva konst och 
kulturverksamheter, demokratiarbete och att stärka ungas delaktighet i 
samhället. 

Mervärden
Förvaltningen har, tillsammans med ABF och SV, identifierat ett antal 
mervärden som kan uppnås i ett partnerskap: 

 Det skapar större möjligheter att engagera fler ideella krafter 
och synliggöra viktiga lokala förebilder genom 
studieförbundens starka lokala förankring.

 Det öppnar vägar för innovativ verksamhets- och 
metodutveckling genom att olika organisationer och 
kompetenser arbetar ihop.

 Det stärker möjligheten att möta målgruppens behov av 
tillgänglighet och öppethållande. Detta genom 
studieförbundens möjlighet till hög flexibilitet, genom att fler 
ideella krafter engagerar sig i verksamheten och genom större 
möjligheter till extern finansiering.

 Det bidrar till att stärka intresset för Haninges 
kulturverksamheter från omvärlden då denna form av 
partnerskap är nyskapande.

 Det öppnar för större möjligheter till extern finansiering från 
finansieringskällor som kommunen ensam inte kan söka från.

Idéburet offentligt partnerskap
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan 
det offentliga och den idéburna sektorn som förvaltningen anser är 
lämplig att tillämpa för ungkulturverksamheten. Modellen togs fram 
av Forum – Idéburna organisationer med social inriktning 2010 för 

Sidan 229 av 302



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 3 (6)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område central 2017-12-05 KOFN 2017/154
Handläggare
Maria Backe, områdeschef central

att möjliggöra problemlösning mellan sektorer för ett hållbart 
samhälle.1 Ett IOP är tillåtet då det inte existerar en marknad. En 
offentlig myndighet är inte tvingad att upphandla all verksamhet som 
drivs av externa parter. Enligt EU-kommissionens jurister och den 
svenska regeringen ska varje regional/lokal myndighet bestämma 
lämpligt finansieringsverktyg utifrån verksamhetens syfte och 
brukarnas behov. Att ingå ett Idéburet offentligt partnerskap är 
således fullt juridiskt möjligt.

Forum har identifierat att ett IOP-avtal kan ingås när:
1. Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
2. Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller 
plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns.
3. Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i 
samhället.
4. Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade 
föreningsbidraget.
5. Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
6. Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar 
eller andra insatser).
7. Verksamheten inte detaljregleras från kommunen.
8. När båda parterna önskar och ser en mening i att ha ett annat 
avtalsförhållande eller samverkan vilket inte bygger på marknads-
mekanism och kommersiell logik.2

Vad tycker ungdomarna?
I samband med att konsekvensbeskrivningen av en eventuell 
nedläggning av ungkulturverksamheten genomfördes två 
fokusgrupper. I bilaga tre i konsekvensanalysen framgår synpunkter 
från dessa fokusgrupper. Därutöver arrangerades ett samråd mellan 
ungdomar och Kultur och fritidsnämnden under ledning av en extern 
processledare. Yttranden kring konsekvensbeskrivningen kom även 
från ett antal föreningar och andra verksamheter som känt sig berörda 
av frågan. 

Sammantaget handlar ungdomarnas synpunkter om att de 
understryker vikten av att det finns mötesplatser där målgruppen kan 
träffas och utöva sina intressen. Många unga efterfrågar en plats där 

1 www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap
2 Forum Idéburet-Offentligt Partnerskap, För delaktighet och lokal utveckling 
(2010, s 6).
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de kan få stöd att utvecklas inom sitt konstintresse. Vem eller vilka 
som driver dessa verksamheter framstår i detta sammanhang inte som 
lika viktigt.

Finansiering
Partnerskapet om ungkulturverksamheten bygger på att alla parter går 
in med ekonomiska och personella resurser. Studieförbundet 
Vuxenskolan kommer medfinansiera verksamheten med 700 tkr/år 
och ABF kommer att medfinansiera verksamheten med 300 tkr/år. 

Kultur och fritidsnämnden kommer att medfinansiera med 2,7 mkr/ 
år. Därutöver kommer 50 tkr tillföras för 2019 och 2020 för 
utvärdering och uppföljning. Medlen till studieförbunden ska fördelas 
enligt överenskommen princip med 70 % till SV och 30 % till ABF. 
Ersättning ska utbetalas till studieförbunden 1 april för 2018. Sedan, 
under förutsättning att nämnden beslutar om medel för kommande 
år, ska fortsatta utbetalningar ske i januari.

Pengarna från kommunen ska användas till att täcka kostnader för 
medarbetare, köp av tjänst, hyra av lokaler och verksamhetsmedel. 

Verksamheten kan även komma att finansieras från andra externa 
medel som parterna kommer att söka för framtida utvecklingsarbete 
och utökning av verksamheten.

Ungkulturverksamheten ska i princip vara kostnadsfri för deltagarna.

Omställningskostnader
Kultur och fritidsförvaltningen kommer att få omställningskostnader 
på cirka 1,7 mkr 2018 i samband med att IP-avtalet undertecknas. 
Dessa består av lönekostnader jan-juni 1334 tkr, hyreskostnader jan-
mars 89 tkr, IT kostnader 45 tkr, telefoni jan-feb 3 tkr, OH kostnader 
jan-dec 268 tkr samt friskvårdsbidrag 8 tkr. 

Den exakta omställningskostnaden vet förvaltningen dock först efter 
att inventarierna är genomgångna och MBL-förhandlingen 
genomförd. Detta då vissa medarbetare från Porten kan välja att börja 
arbeta vid någon av förvaltningens fritidsgårdar. I dagsläget finns det 
vakanta tjänster vid några gårdar.

Tabellen nedan visar hur Portens årsram kommer att användas om 
beslutet fattas om att skriva under IOP-avtalet och därmed stänga ned 
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förvaltningens egen ungkulturverksamhet Porten. Det kommer att 
innebära ett en knapp miljon kronor kommer att frigöras från 2019. 

tkr 2018 2019 2020

Avvecklingskostnader 1 715 0 0

SV 1 418 1 890 1 890

ABF 608 810 810

Utvärdering/uppföljning 0 50 50

Restpost 0 990 990

Summa 3 740 3 740 3 740

Portens årsram 3 740 3 740 3 740

Förvaltningen avser att under 2018 återkomma till nämnden med 
förslag till hur dessa medel bör användas till trygghetsfrämjande 
arbete för unga i prioriterade områden.  

Medarbetare vid Porten
Om ett IOP skrivs under kommer kommunen inte längre att ha egen 
anställd personal på plats. De tiotal medarbetare och dess chef som i 
sådant fall inte kan arbeta kvar på Porten kommer hanteras i enlighet 
med process för överkapacitet.  

Förvaltningen har samverkat denna fråga med facken. Fackförbundet 
Kommunal vill framhålla att de generellt inte tycker att det är bra för 
medborgarna i Haninge att kommunen lägger över drift av 
verksamheter på andra aktörer än kommunen. De menar att det är 
bättre för långsiktigheten och kvalitén i verksamheten om den förblir 
kommunal. Om det ändå skrivs ett avtal med andra aktörer vill 
Kommunal trycka på vikten av att dessa aktörer skriver kollektivavtal 
för de medarbetare som ska finnas i verksamheten.

Medarbetarna har kontinuerligt fått information om IOP-processen 
och de har erbjudits stöd individuellt och i grupp. 
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Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område central 2017-12-05 KOFN 2017/154
Handläggare
Maria Backe, områdeschef central

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Kultur och fritidsförvaltningen. Samråd har 
skett med chefsjurist, ekonomicontroller, HR-stöd samt 
kommunikationsstrateg vid KSF. Processen med att ta fram IOP-
avtalet har drivits gemensamt av ABF, SV och förvaltningen. 

Underlag för beslut
- Avtalsförslag 2017-12-05 - Överenskommelse om ett idéburet 

offentligt partnerskap för ungkulturverksamhet i Haninge
- Samverkansprotokoll 2017-10-12 om eventuell 

organisationsförändring av Porten – ungkulturverksamhet i 
Haninge

- Avsiktsförklaring 2017-09-26 för processen kring tecknande 
av ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

- Anteckningar från samråd med unga 2017-04-05 - 
Mötesplatser och kulturverksamheter för 16–25 år

- Konsekvensbeskrivning 2017-02-24 avseende stängning av 
verksamheten vid Porten-Ungkulturhuset i Haninge

Förslag till beslut
1. Förslag till avtal om ett idéburet offentligt partnerskap för 

ungkulturverksamhet i Haninge med Studieförbundet 
Vuxenskolan och ABF Södertörn godkänns.

2. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges i uppdrag att teckna 
avtalet.

3. Förvaltningen ska vidta nödvändiga åtgärder för att avsluta 
kommunens egen ungkulturverksamhet Porten per sista december 
2017. I januari påbörjar de nya aktörerna förberedelser för att 
starta upp den nya verksamheten bland annat genom dialog med 
ungdomar.

__________

Sidan 233 av 302



2017-12-05

Kultur- och fritidsförvaltningen  Diarienummer  
  KOFN 2017/154  

Överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap 
för ungkulturverksamhet i Haninge

Haninge kommun genom Kultur och fritidsnämnden, Studieförbundet Vuxenskolan i 
Stockholms län och ABF Södertörn tecknar idag ett partnerskap mellan de tre 
organisationerna i syfte att driva en ungkulturverksamhet tillsammans. 

Överenskommelsen, som är framtagen av parterna tillsammans, reglerar målsättningar, 
organisation samt ekonomiska förutsättningar för hur parterna ska driva 
ungkulturverksamheten. 

Samhällsutmaningen som partnerskapet vill påverka
Studieförbunden och kommunen har sedan lång tid, var och en för sig, bedrivit 
ungkulturverksamheter i kommunen. En allt större samhällsutmaning har dock gjort sig 
gällande i att många unga, särskilt i så kallat utsatta områden lever i utanförskap. Parterna 
ser också att en marginalisering och upplevelse av växande klyftor hotar 
samhällsgemenskapen.

Tilliten mellan människor, till samhällets institutioner, myndigheter och dess företrädare 
urholkas. Utanförskapet riskerar att förstärka tendenser till apati och bristande delaktighet 
i samhällslivet och inte minst att det finns kriminalitet, framväxt av parallellsamhällen och 
extremistiska och våldsbejakande ideologier. 

Utanförskapet skadar såväl den enskilda individen som samhället i sin helhet, politiskt och 
ekonomiskt. Mot tendenserna till utanförskap ställs strategier för inkludering. Parterna ser 
här vinsterna i att utveckla samverkan mellan det civila samhället och kommunen. Genom 
att arbeta tillsammans kan vi nå längre än var och en för sig. Kommunen kan garantera ett 
långsiktigt stabilt ramverk och det civila samhällets aktörer kan i sin tur nå en djupare och 
trovärdigare förankring bland unga. På så vis kan förtroende och tillit till samhällets 
funktioner återskapas, vilket leder till minskad känsla av utanförskap och en ökad vilja till 
delaktighet.
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Ett partnerskap för ungkulturverksamhet i Haninge
Detta partnerskap kring kulturverksamheter för unga i Haninge syftar till att bättre ta vara 
på ungas kraft och initiativförmåga genom att låta några av civilsamhällets aktörer, med 
en stark förankring bland unga, få spela en större roll. Detta i samverkan med kommunen 
för att på så vis garantera långsiktighet, kvalitet och demokratiska grundprinciper. 

Partnerskapet vill arbeta med att ge unga personer verktyg, genom förmågor inom konsten 
som kan bidra till att unga kan påverka sitt eget liv och samhället i positiv riktning. 
Partnerskapet vill stimulera till att unga personer med olika bakgrunder träffas, för att 
gemensamt utöva sina intressen och formulera sig kring sin situation. Verksamheten ska 
därför bygga på att alla unga personer i kommunen ska vara välkomna oavsett bostadsort, 
etnicitet, könsidentitet eller sociala och ekonomiska uppväxtvillkor.  Partnerskapet vill 
också medverka till att goda föredömen i det civila samhället kan utvecklas i det offentliga 
rummet och fylla det med demokratiska och toleranta värderingar.

Mervärde
Utöver den ungkulturverksamhet som ska drivas ser parterna att det finns förutsättningar 
för ett antal mervärden som kan skapas. Partnerskapet:

- skapar större möjligheter att engagera fler ideella krafter och synliggöra viktiga lokala 
förebilder genom studieförbundens starka lokala förankring.

- öppnar vägar för innovativ verksamhets-  och metodutveckling genom att olika 
organisationer och kompetenser arbetar ihop.

- stärker möjligheten att möta målgruppens behov av tillgänglighet och öppethållande. 
Detta genom studieförbundens möjlighet till hög flexibilitet, genom att fler ideella krafter 
engagerar sig i verksamheten och genom större möjligheter till extern finansiering.

- bidrar till att stärka intresset för Haninges kulturverksamheter från omvärlden då denna 
form av partnerskap är nyskapande.

- öppnar för större möjligheter till extern finansiering från finansieringskällor som  
kommunen ensam inte kan söka från.

Partnerskapets gemensamma värderingar
Partnerskapets värdegrund utgår från visionen om ett samhälle som bejakar alla 
människors lika rätt att vara olika och en värld som präglas av en hållbar utveckling. Alla 
människors lika värde och rättigheter är grunden för all verksamhet som partnerskapet 
driver. Varje människa har rätt till ett värdigt liv och att få växa utifrån sina egna behov 
och förutsättningar. Vi tror på människors förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta 
ansvar. Partnerskapet menar att det är särskilt viktigt att stimulera ungas inflytande och 
delaktighet. 
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Partnerskapets syn på demokrati är att vi ska arbeta för att förstärka och fördjupa 
demokratin på samhällets alla områden genom att öka alla människors inflytande och 
delaktighet. Demokratins idéer ska prägla hela samhället. Alla människor ska ha lika 
möjligheter att påverka sin egen vardag och samhället som helhet. Sociala, ekonomiska 
och kulturella klyftor är hinder för demokrati.

Partnerskapets bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv 
tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. Studier och kultur gör livet 
rikare och är samtidigt något som utvecklar hela samhället. 

Partnerskapet menar att kultur har ett egenvärde för både individ och samhälle. 
Upplevelser och eget skapande ger människor möjligheter att förstå sig själva och andra.

Styrdokument
Den överenskomna verksamheten ska vila på parternas grundläggande styrdokument. De 
grundläggande styrdokumenten för studieförbunden är stadgar, idéprogram, riktlinjer och 
verksamhetsplaner. 

I verksamhetsplan för ABF Södertörn står det ”Vi ska bidra till att utjämna 
utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället som annars 
riskerar att orsaka utanförskap. Vi ska främja ett aktivt medborgarskap och bidra till att 
göra det möjligt för fler unga att påverka sin livssituation.”

Studieförbundet Vuxenskolan skriver i sin verksamhetsplan bland annat att ”SV 
tillgängliggör folkbildningen för unga i samhället. Folkbildningen måste vara ett möjligt 
alternativ för alla, inte minst för unga. Det innebär att vi måste vara öppna och möta unga 
människor i den miljö och livssituation de befinner sig. I sådana möten kan en dialog 
uppstå, som leder till ett vidare engagemang. Folkbildning och kultur är stärkande krafter 
med ett stort inneboende egenvärde.”

Det övergripande styrdokumentet för kommunen är mål och budget som beslutas av 
kommunfullmäktige. I Mål och budget 2017 – 2018 framhålls i det inledande stycket att 
kommunen ska jobba för att i högre grad ta tillvara och främja det stora engagemang som 
finns i Haninges civilsamhälle. På så vis kan vi tillsammans utveckla och tillgängliggöra 
möjligheterna till en meningsfull och aktiv fritid för fler Haningebor. Mål 2 ”Trygga 
invånare med inflytande och delaktighet”, mål 4 ”Möjligheter till utbildning i livets alla 
skeden” och mål 5 ”Meningsfull fritid” är särskilt relevanta för ungkulturverksamheten.

Kommunen har även ett kulturpolitiskt program som gäller för perioden 2015 – 2025. I 
stycket framtidsbild framhålls att ”Människors kreativitet och lust att uppleva och vara 
medskapare av kulturen främjas och tas tillvara. Kommunen bjuder in, överlåter ansvar till 
och samverkar med aktörer inom kulturliv, civilsamhälle och näringsliv.” Partnerskapet 
har att särskilt beakta de samhällspolitiska, kulturpolitiska och konstpolitiska 
dimensionerna i det kulturpolitiska programmet, och då i synnerhet följande mål:

Mål 1 Fler möjligheter för människor att mötas spontant och arrangerat ska skapas.
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Mål 4 Haninges kulturliv ska präglas av hög delaktighet och mångfald.
Mål 6 Alla barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur.

Målen för avtalad verksamhet
Parterna har enats om följande övergripande mål för den gemensamma 
ungkulturverksamheten:

 Ungkulturverksamheten är en trygg och spännande mötesplats för unga. Det är ett 
kulturkluster där det händer saker, en utåtriktad verksamhet som engagerar och 
som når fler än de som är i verksamheten.

 Verksamheten gör skillnad och utmanar negativa krafter genom att skapa 
värdighet, stolthet och en positiv identitet genom att erbjuda goda förebilder och 
angelägna aktiviteter.

 Verksamheten bygger på ungas engagemang, delaktighet och inflytande. 
 Verksamheten ger unga möjligheter att utforska och växa i sina kulturintressen 

genom stöd av ledare med djup kunskap inom kultur och genom andra unga ledare. 
 Verksamheten erbjuder vägar till arbete, sysselsättning och utbildning. 
 Verksamheten är väl känd bland unga i Haninge och södra Storstockholm. 

Mätbara mål 
Parterna har enats om följande mätbara mål för verksamheten:

1. 225 unika deltagare i cirkelverksamhet per år
2. 50 besökare per öppen dag
3. 10 olika konstinriktningar erbjuds unga 
4. Öppettiderna möter målgruppens behov.  28 timmar/vecka i snitt 

(1440 timmar/år )
5. Verksamheten ska vara jämställd (40-60%)
6. Verksamheten ska vara tillgänglig för unga med fysiska funktionsnedsättningar.
7. Verksamheten bygger utifrån ungas intressen och de unga är med och påverkar 

innehållet.

Partnerskapets styrgrupp ska varje år formulera en strategisk inriktning för verksamheten i 
stort. De mätbara målen kan komma att utökas och förändras i takt med behov av att 
verksamheten utvecklas.

Unika deltagare räknas med hjälp av närvarolistor i studiecirklar och annan 
folkbildningsverksamhet. Antal besök per dag räknas manuellt vid exempelvis 
kaféslussen. Redovisningen är uppdelad på kön. 

Målgrupp
Målgruppen är unga 15-25 år i Haninge. 
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Verksamhet
Verksamheten kommer att utgå från en mötesplats med kulturverksamheter i Jordbro 
Kultur och föreningshus som är öppen för alla unga 15-25 år. Verksamheten kommer att 
bedrivas i huvudsak genom studiecirklar, annan folkbildning samt kulturprogram utifrån 
olika konstinriktningar och kommer i huvudsak att vara kostnadsfri för deltagarna. 
Verksamheten kommer också att innehålla uppsökande arbete och arrangemang av olika 
slag. Ytterligare arbetssätt och metoder kommer att utvecklas utifrån de behov som de 
unga uttrycker och som parterna identifierar. 

För att främja samarbete, undvika missförstånd och göra det tydligt för målgruppen om 
vem som ansvarar för olika aktiviteter har parterna kommit överens om en huvudsaklig 
uppdelning av olika konstinriktningar. Om något av studieförbunden vill arbeta med en 
konstinriktning som den andra har som uttalat huvudspår ska en dialog föras mellan 
parterna. 

Studieförbundet Vuxenskolan kommer att ha följande inriktning i ungkulturverksamheten:
 Musik 
 Dans 
 Film (produktion, musikvideo, dokumentärfilm)
 Spoken word

ABF kommer att ha följande inriktning i ungkulturverksamheten:
 Konst och hantverk (återbruk, sömnad, smycken, design, styling, öppen ateljé)
 E-sport
 Kreativt skrivande (poesi, noveller, journalistik etc.)
 Foto
 Teater

Därutöver kommer båda studieförbunden att arbeta med:
 Arrangörskap 
 Ledarutbildning
 Föreningskunskap
 Validering av generella kompetenser.1

Lokaler 
Verksamheten kommer att bedrivas i Kultur och föreningshuset i Jordbro och då främst i 
de lokaler som tidigare har iordningsställts av kultur och fritidsförvaltningen för 
ungkulturverksamhet. Hyresavtal kommer att skrivas med Kultur och fritidsförvaltningen 
och gängse hyra kommer att betalas. Därutöver kommer Studieförbundet Vuxenskolan 
och ABF att använda andra lokaler i Jordbro och Haninge som de har idag.  

1 Med generella kompetenser avses de kompetenser personer alltid har med sig, mjukare värden som 
arbetsmarknaden efterfrågar allt mer. Detta ska skiljas från ämneskompetenser som är inriktade på ett specifikt 
område och som valideras inom många branscher idag. De generella kompetenserna innehåller exempelvis 
färdigheter att hantera information, lösa problem och att samarbeta.
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Organisation 

Styrgrupp
Verksamheten styrs av en styrgrupp som träffas minst tre gånger per år. I styrgruppen ska 
verksamhetsansvariga för ABF, SV och kommunen ingå. SV är sammankallande första 
året. Styrgruppen ansvarar för:

• Att partnerskapets överenskommelse följs.
• Att besluta om strategisk inriktning och mätbara mål för kommande år. 
• Att kontinuerligt informera varandra om förändringar som är av betydelse för 

överenskommelsens genomförande.
• Att det görs en uppföljning och utvärdering av målen.
• Att försöka lösa problem, utmaningar och hitta möjligheter av strategisk karaktär. 

Vid avvikelser som styrgruppen bedömer att den inte kan hantera inom sig ska 
detta rapporteras till respektive organisations ledning.

• Att diskutera och samordna ansökningar av externa medel. 
• Att kommunicera partnerskapets mål och resultat.

Arbetsgrupp
För att samordna det operativa arbetet och se till att samarbetet mellan studieförbunden 
fungerar ska det finnas en arbetsgrupp med deltagare från SV och ABF. Ytterligare 
deltagare kan bjudas in. Arbetsgruppen ansvarar för att unga involveras i planering av 
verksamheterna.  

SV och ABF ska delta vid de husmöten som Kultur och fritidsförvaltningen kallar till för 
ökad trygghet, samverkan och samordning i Jordbro. Vid behov även delta vid så kallade 
utökade samrådsmöten för trygghetsarbete. 

Uppföljning och utvärdering
Styrgruppen ansvarar för att en årlig uppföljning sker för en kontinuerlig utveckling av 
verksamheten. Denna ska dokumenteras. Uppföljningen ska utgå från de mätbara målen 
men också resonera runt: 

- på vilket sätt unga har fått vara med och påverka verksamhetens innehåll
- vad tycker deltagarna om verksamheten
- bidrar verksamheten till en ökad känsla av trygghet i Jordbro och Haninge
- på vilket sätt har parterna arbetat för att söka extern finansiering för att utöka 
verksamheten
- hur har samarbetet och kommunikationen mellan parterna fungerar

Därutöver ska fördelningen 70/30 av medel från nämnden mellan studieförbunden och 
studieförbundens egen medfinansiering årligen ses över och matchas mot de resultat som 
uppvisas. 
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Ekonomi
Detta partnerskap bygger på att alla parter går in med ekonomiska och personella resurser.

Studieförbundet Vuxenskolan kommer medfinansiera verksamheten med 700 tkr/år. (avser 
helår) 450 tkr/år täcker overheadkostnader och 250 tkr avser finansiering av 
studiecirkelverksamhet.

ABF kommer att medfinansiera verksamheten med 300 tkr/år (avser helår). 200 tkr/år ska 
täcka overheadkostnader och 100 tkr avser finansiering av studiecirkelverksamhet.

Kultur och fritidsnämnden kommer att medfinansiera med 2,7 mkr/ år (avser helår). För 
2019 och 2020 kommer 50 tkr tillföras per år för utvärdering och uppföljning. 
Styrgruppen beslutar om hur dessa ska användas och vem som ska förvalta medlen.

2,7 mkr per år ska fördelas enligt överenskommen princip med 70 % till SV och 30 % till 
ABF. Ersättning ska utbetalas till studieförbunden 1 april för 2018. Sedan, under 
förutsättning att nämnden beslutar om medel, ska fortsatta utbetalningar ske i januari för 
följande år till 2020.

Pengarna från kommunen ska användas för att täcka kostnader för partnerskapets 
ungkulturverksamhet avseende medarbetare, köp av tjänst, hyra av lokaler och 
verksamhetsmedel.  

Verksamheten kan även komma att finansieras från andra externa medel som parterna 
kommer att söka för framtida utvecklingsarbete och utökning av verksamheten. 

Om ett överskott av gemensamma medel skulle uppstå beslutar styrgruppen för hur dessa 
ska hanteras. 

Försäkringar
Parterna ska vidmakthålla egen ansvarsförsäkring för sak- och personskada för den del av 
verksamheten som respektive part ansvarar för. Respektive organisation ansvarar för 
försäkringsskydd avseende sin organisations medarbetare. 

Period för avtalet
Avtalet gäller tre år från 1 januari 2018 till 31 december 2020, varav perioden 1 januari till 
och med 31 mars avser en ersättningsfri förberedelsefas som sker bland annat i form av 
dialog med ungdomar. Uppsägning av avtalet kan göras från båda parter med sex 
månaders varsel. 

I god tid före perioden för avtalet löper ut ska parterna föra ett samtal om eventuell 
fortsättning av verksamheten. Kultur och fritidsnämnden kommer i detta läge att göra en 
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bedömning om ett IOP fortfarande är att betrakta som en lämplig form för att driva 
ungkulturverksamheten. Nämnden kommer också att avgöra om det finns andra eller 
ytterligare aktörer som bör beaktas för att driva verksamheten.  

Omförhandling, hävningsrätt samt tvist
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan 
förändringarna genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om 
någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina 
åtaganden, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska alla medverkande 
parter föra en dialog om huruvida avtalet kan fortsätta.

Part kan häva detta avtal om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden och rättelse inte 
sker utan dröjsmål. Vid händelse av att avtalet hävs blir parten återbetalningsskyldig för 
delar eller hela summan som Kultur och fritidsnämnden har betalat ut inom ramen för 
detta avtal. Resterade parter ska i sådant läge föra en dialog om huruvida deras insatser 
kan fortsätta.

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna.

Underskrifter

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt 
exemplar.

Haninge        /          2017

För Studieförbundet Vuxenskolan

Linda Allerth, avdelningschef Kenny Tällberg, operativ chef

För ABF Södertörn
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Margareta Enochsson, ordförande                    Mia Bergbacken, studieförbundsschef

För Kultur och fritidsnämnden

Mehmet Coksürer, ordförande i Kultur och fritidsnämnden
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Anteckningar Porten den 5 april 2017-04-07

Mötesplatser och kulturverksamheter för 16–25 år är i fokus

Anser du att det är viktigt att det finns mötesplatser för 16–25 år som Ungkulturhuset Porten i 
Haninge?

Samfälligt JA från alla deltagare, det är viktigt att det finns mötesplatser för 16–25 år som 
Ungkulturhuset Porten i Haninge.

16–25 år är en viktig målgrupp för samhället och individen. Viktigt för samhället med mötesplatser 
som alternativ till att behöva hänga i centrum. Mötesplatser med kulturverksamheter uppmuntrar 
kreativitet istället för destruktiva handlingar.

Schysta mötesplatser med demokratisk och meningsfull verksamhet utvecklas inte till kriminella 
skolor för unga. Utan mötesplatser kommer de unga, (om de kan), ockupera egna mötesplatser. 

Erfarenheten från Brandbergen för många år sedan var att det då också behövdes mötesplatser. Men 
behovet verkar större nu än förr. Unga idag glider in i negativa mönster som skadar dem själva. Ja, 
det är viktigt att ha någonstans att gå till för att träffa andra. Annars blir det att jag isoleras och bara 
stannar hemma.

 Det är demokratiskt att det finns materialet att arbeta med på Porten. De flesta skulle annars inte 
själva ha råd själva med det.

Porten blir ett sätt att prova på olika saker. Ett sätt att utvecklas som person, börja förstå och tänka 
efter vad jag vill göra med mitt liv. Porten är bra som skolförberedelse till utbildningar och yrken. Det 
skolan inte har gett mig har jag fått på Porten.

 Varit bra med processen runt konsekvensutredningen. Det har gett mig förståelse om vad Porten 
betyder för mig. Genom att delta i processen har jag blivit medveten, mer och mer.

Porten som mötesplats är ett ställe där vi har ett utbyte med varandra. Det är kreativtberikande och 
utvecklande för mig. 

Vi är en del av ett större sammanhang. Det känns som att det växer fram idag på många ställen, 
mötesplatser som Porten. Det finns fler som har samma mål och som förstått att det behövs.

16–25 år är en intressant ålder. Det är då vi upptäcker saker. Saker om oss själva. Porten är en väg in i 
förståelse om vem jag är.

Om du fick drömma, hur skulle du vilja att kommunens mötesplatser och kulturverksamhet för 
unga 16–25 år ska utvecklas fr.o.m. nu och åren som kommer? Vad är det viktigt att satsa på?

Drömmer om att det alltid finns platser som Porten, överallt. Istället för att som nu måsta 
kompromissa om resurser så skulle vi kunna gå från lokal till lokal. Det skulle vara självklart att det 
fanns i kreativa mötesplatser. Kultur skulle finnas i hela samhället.

Mötesplatserna skulle kunna byggas ut allt efter behov. Det skulle vara så självklart ända från början i 
skolan att det var viktigt med kreativitet. Då skulle vi inte behöva marknadsföra oss. Det skulle vara 
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en naturlig del i samhället. Viktigt. Hade jag haft det som finns på Porten i skolan så skulle allt varit 
annorlunda för mig.

All kulturverksamhet skulle vara långsiktig och hållbar. Alltid finnas 7 års framförhållning. Tänk på att 
det handlar om 16–25 år. Med den planeringen skulle platser som Porten aldrig läggas ner. De skulle 
finnas för evigt. 

Det skulle aldrig vara någon brist på material och resurser. Det skulle finas mycket byggmaterial. 
Drömmer om att Porten är det konstnärliga uttrycket som ska få finnas och dörren ska vara öppen.

Alla undertak i Porten skulle rivas så att den vackra konstruktionen med takstolar skulle komma fram. 
Det skulle bli högt i tak och luftigt i hela kultur- och föreningshuset. Hekla huset med Porten skulle 
bevaras och inte rivas.

Drömmer om att det finns allehanda verktyg och utrustning. Vi skulle kunna arbeta i trä och metall. 
Det ska finnas plats för olika inriktningar. Det behövs fler mötesplatser med mycket resurser för olika 
behov. Det behövs mötesplatser där de som har jobb och yrken kan träffa de som söker ett jobb eller 
vill få hjälp att utbilda sig till ett yrke. Det ska finnas kunnig personal på heltid. Porten behövs för att 
alla inte är så drivna från början. De behöver få tid på sig och det ska finas massor av tid. 

Vad tro du att det blir för konsekvenser om Porten läggs ner och ingen mötesplats för unga 16–25 
år kommer att finnas i Haninge?

Vi skulle inte ha någon plats att utvecklas på. Vår kreativitet skulle inte ha någon plats . 

Vi kan inte se några som helst bra konsekvenser av att Porten läggs ner. Finns det ingen mötesplats 
för unga 16–25 år så skulle ungdomarna bli deprimerade, stökiga och knäckta. Skulle isoleras, hamna 
hemma framför datorn. Vi skulle känna oss svikna av samhället. Brottsligheten skulle öka. Porten är 
som en familj. Alla har inte en familj eller kompisar.

Det här är terapi. Här får jag ut känslor. Så om det här går bort, så skulle Jordbros barn gå bort.

Historien är skrämmande. ”No remorse”, mötesplatsen och samarbetsprojektet för tjejer las ner! 
”Lakeside” las ner och flyttades. Varje gång så tappar vi ungdomar som inte kommer tillbaka till 
någon verksamhet. De bara försvinner när något läggs ner. De är besvikna.  Mycket av engagemanget 
gick förlorat. Det var samma sak för länge sen när ”Ultra huset ” revs. 

Utan mötesplatser i samhället så finns det inget omhändertagande av de unga som är sköra.

Det är så synd om ställen som Porten läggs ner. Nu när det börjar växa fram liknande ställen i landet, 
som håller på med samma saker som vi i Haninge.

Om vi inte har några mötesplatser, var ska vi då mötas?

Sammanställning av anteckningar från fyra diskussionsgrupper med unga, förtroendevalda samt 
medarbetare vid Kultur och fritidsförvaltningen den 7 april 2017. / Anette Petterson processledare, 
DemokratiAkademin
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Inledning
Kultur och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa en 
konsekvensbeskrivning avseende en stängning av Porten – Ungkulturhuset i Haninge 
till Kultur och fritidsnämnden. 

I detta dokument redovisar förvaltningen konsekvenser som en eventuell stängning av 
Portens verksamhet skulle innebära ur fler aspekter. Förvaltningen för inledningsvis 
ett resonemang om målgruppen unga och unga vuxna. Efter en beskrivning av 
Portens verksamhet redovisas hur en stängning skulle påverka kulturintresserade unga 
i Haninge. Förvaltningen beskriver också konsekvenser avseende att stimulera ungas 
samhällsengagemang och demokratiutveckling i Haninge samt påverkan på 
möjligheter att arbeta med sociala och arbetsmarknadsinsatser. Vidare redovisas 
förslag till alternativa driftsformer som skulle kunna vara aktuella för Porten samt 
avslutningsvis de ekonomiska aspekterna av en stängning. 

Sammanfattning
Kultur och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa en 
konsekvensbeskrivning avseende en eventuell stängning av Porten – Ungkulturhuset i 
Haninge till Kultur och fritidsnämnden. I detta dokument redovisar förvaltningen 
konsekvenser som en stängning av Portens verksamhet skulle medföra.

Efter beslut i kommunfullmäktige öppnar Ungdomshuset Lakeside i fastigheten 
Rudan center. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 16 – 25 år från hela 
Haninge. Uppdraget var då som nu, att skapa en demokratisk kreativ plattform utifrån 
ungas idéer, uttryck och behov. Syftet är att stärka ungas inflytande, självkänsla och 
initiativ, genom ungt ledarskap, arrangörskap och fritt skapande. Under våren 2015 
genomfördes en flytt från Rudan till Jordbro kultur- och föreningshus och 
verksamheten byggdes succesivt upp i de nya lokalerna och flera nya samarbeten med 
verksamheter och föreningar i Jordbro kultur och föreningshus etablerades. 

Förvaltningen menar att det är en mycket kortsiktig ekonomisk besparing på 3,7 mnkr 
för Haninge kommun om man skulle stänga Portens verksamhet. Ett sådant beslut 
skulle gå emot intentionerna i det kulturpolitiska programmet och medföra stora 
negativa konsekvenser för kulturintresserade unga i Haninge. 

En stängning av verksamheten skulle också innebära att kommunen förlorar en unik 
arena för att stärka ungas intresse för demokratiska processer vilket är ett mycket 
viktigt arbete, inte minst i ett område som Jordbro med lågt valdeltagande och låg 
delaktighet i den offentliga debatten.

En ytterligare konsekvens är minskade möjligheter att arbeta med sociala och 
arbetsmarknadsinsatser för 16-25 åringar. Porten är en viktig verksamhet för unga att 
utforska och utveckla intressen inom konst, kultur och IT som kan ge dem 
möjligheter till vidareutbildning och arbete. Porten har visat sig vara bra på att fånga 
upp många ungdomar som har det svårare än andra unga att hitta en fritidsaktivitet ex. 
hemmasittare, unga med lättare diagnoser och även unga som vill bort från missbruk 
och kriminalitet.  
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En stängning av en verksamhet kan inte ses som en isolerad händelse som inte får 
andra ekonomiska konsekvenser. Den uppgift som Porten fyller i det kulturpolitiska 
programmet måste axlas av någon annan, antingen inom kommunen med utökad ram 
eller i alternativ driftsform. Alternativa driftsformer medför också kostnader för 
kommunen i form av till exempel föreningsbidrag. Samhällets kostnader för ökad oro 
i Jordbro och färre ungdomar som kommer till egen försörjning är lika svåra att mäta 
exakt som kostnaderna för trygghet, trivsel och ungdomar som på ett positivt sätt kan 
styra sin egen framtid.
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Metod
För att bereda frågan ur många perspektiv har förvaltningen samlat in synpunkter från 
en rad aktörer som kommer i kontakt med, eller är berörda av, Portens verksamhet. 
Dessa redovisas i bilaga 1. Av bilaga 2 framkommer vilka frågor som ställts.  

Ett stort fokus i arbetet med konsekvensanalysen har varit på att lyssna till ungdomars 
synpunkter. Därför har två fokusgrupper genomförts och en hel del synpunkter från 
unga finns med i denna konsekvensanalys. Av bilaga 3 framgår synpunkter från  
fokusgrupperna. 

I bilaga 4 redovisas synpunkter från föreningar som kommer i kontakt med Portens 
verksamhet genom att de är verksamma i Jordbro/Haninge och med ung kultur. I 
bilaga 5 redovisas synpunkter från andra förvaltningar och myndigheter i kommunen. 
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Målgruppen ungdomar
Vem är egentligen ungdom och vad innebär det att vara ungdom? Det är vanligt att 
begreppet ungdom definieras som både livsfas och som social kategori. Som livsfas 
betraktat har ungdomstiden förlängts genom att både krypa nedåt och uppåt i åldrarna 
och ungdomstiden innebär även att det skapats en social kategori eftersom 
gemensamma förhållanden för unga vuxit fram. En del forskare har särskilt pekat på 
de osäkra livsomständigheter vad avser arbete, ekonomi, bostad och utbildning som 
någonting som utmärker ungdomar som en social kategori. Men givetvis är ungdomar 
också en heterogen grupp med stora skillnader inom sig och där kanske framför allt 
föräldrarnas socioekonomiska position är avgörande för tillgången till olika livsval 
och nyttigheter som till exempel konst och kultur. 

Den statliga ungdomspolitiken lades fast av riksdagen 2014 och formuleras som att 
målet med ungdomspolitiken är att ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Inom europapolitiken (och inom EU finansierade projekt) är det vanligt att 
ungdomstiden definieras som övre gräns vid 29 års ålder. Statistiska centralbyrån och 
arbetsförmedlingen definierar ungdomstiden som perioden mellan 16 – 25 år. Statliga 
bo-utredningen såg ungdomstiden som både livsfas och social kategori avseende 
tillgång till bostäder och definierade därför ungdomstiden som en livsfas mellan 18 – 
30 år. 

Den självklara juridiska definitionen är att 18 år utgör myndighetsgräns, innan dess är 
personen att betrakta som barn. Till detta kommer att socialstyrelsen säger att 
omsorgen om barn och unga ska sträcka sig upp i 20-årsåldern. 

Kommunerna har rätt att med stor självständighet utforma sin ungdomspolitik. Det 
förvaltningen pekar på här är att det inte på något sätt är märkligt att målgruppen för 
en ungkulturverksamhet ligger i åldersspannet 16 – 25 år. Snarare talar en hel del för 
att den övre åldersgränsen bör luckras upp för att på så vis integrera hela 
ungdomstidens möjliga livsfaser in i verksamheten. Det som avgör är hur vi ser på 
ungdomstiden som livsfas, som social kategori och hur vi balanserar detta med den 
juridiska myndighetsåldern. Dessutom påverkar vår syn om vi vill främja en 
utveckling där fler unga röster får formulera sig om sin omvärld och ta plats i det 
offentliga rummet genom att samhället ger stöd åt deras egen autonoma organisering. 
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Porten- Ungkulturhuset i Haninge, igår och idag

Bakgrund
Efter beslut i Kommunfullmäktige öppnar Ungdomshuset Lakeside i fastigheten 
Rudan center 2010. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 16 – 25 år från 
hela Haninge. Uppdraget var då som nu, att skapa en demokratisk kreativ plattform 
utifrån ungas idéer, uttryck och behov. Syftet var och är att stärka ungas inflytande, 
självkänsla och initiativ, genom ungt ledarskap, arrangörskap och fritt skapande.

Under våren 2015 genomfördes en flytt från Rudan till Jordbro kultur- och 
föreningshus för att spara på lokalkostnader (ca.3 mkr i årshyra för Rudans center) 
och för att komma närmare ungdomarna. Verksamheten byggdes succesivt upp i de 
nya lokalerna. Det första året efter flytten var utmanande framförallt på grund av att 
lokalerna behövdes iordningsställas. Däremot var det oproblematiskt att bygga upp 
nya samarbeten med verksamheter och föreningar i Jordbro kultur och föreningshus.

Under sommaren 2016 genomförde Tornberget och personalen på Lakeside en 
förbättring av lokalerna genom att bygga en ny entré, en ny innervägg mm för att 
stärka verksamhetens egna profil och gräns mot fritidsgården Ung 137. Det gamla 
namnet på verksamheten, Lakeside, kopplades starkt till den tidigare platsen vid 
Rudan. Det fanns därför ett behov av att förändra namnet. För att diskutera 
namnfrågan och även innehåll i verksamheten bjöd personalen till en stor 
ungdomsdialog i Jordbro kultur och föreningshus. Förslaget Porten föreslogs och 
efter avstämning gentemot kommunens namnkommitté slogs det nya namnet fast. 

Verksamhet 
I denna dialog och tidigare samtal med ungdomar har verksamheten diskuterat och 
frågat om synpunkter på innehåll i verksamheten. Utifrån dessa samtal lades grunden 
för verksamhetsplan och behov av utvecklad metodik. Denna innebär att 
medarbetarna i högre utsträckning än tidigare ska driva på projekten och söka externa 
medel för att få mer fart på verksamheten. Liksom tidigare ingår att bygga 
verksamheten utifrån behov och de ungas intressen och idéer. Medarbetarna ska ge 
förutsättningar för målgruppens autonoma skapande och tillgång till verksamhetens 
resurser i form av lokaler, teknik och riktad handledning. 

Samverkan med föreningar
Portens verksamhet bygger i hög grad på samverkan med föreningar och andra 
ungdomsinriktade rörelser i civilsamhället. Detta sker genom t ex samarbeten med 
föreningar i Jordbro Kultur- och föreningshus och genom samarbeten med föreningar 
och lösare sammanslutningar inom spoken-word communityn i Stockholm mm. 
Porten eftersträvar att förmå unga personer att organisera sig och bilda föreningar 
kring de verksamheter och frågor de själva vill driva. 
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Aktiviteter 2017
Porten utformar sitt utbud med en medvetenhet om att inte konkurrera med 
föreningslivet med samma utbud. Utbudet nischas så att det får en särart som inte 
erbjuds av andra. Portens verksamhetsinnehåll kretsar under 2017 kring:

 Porten Film: Filmverksamhet med fokus på eget (målgruppens) dokumentärt 
berättande, postproduktion och filmvisning.

 Porten Studio Vulkan: Ljudstudio och inspelning med inriktning mot 
ljuddesign, analoga syntar, ljudpålägg till film och noice-making

 Porten Scenkonst: Arbete med olika sceniska uttryck som dans, teater, 
perfomance, kör etc.

 Porten Mat och Kök: Arbete utifrån eget kafé och med maten som ett viktigt 
inslag i alla arrangemang, som gemenskap och uttryck för identitet och 
interkulturellt verktyg.

 Porten E-sport, Cosplay och Brädspel: Ett av Stockholms första e-sportrum 
finns på Porten där man kan bilda lag för att kollektivt utöva e-sport. 
Verksamhet i form av cosplayworkshops och cosplayevents och i samverkan 
med spelföreningen Leadon brädspelskvällar. 

 Porten Öppen Ateljé: Öppen ateljéverksamhet där unga under handledning 
kan pyssla, tillverka och kreera inom olika konstnärliga tekniker. 

 Porten Livescen & Arrangemang: Ett fullutrustat livescenrum för konserter, 
film, samtal och performance finns på Porten och vid Jordbro kultur och 
föreningshus. Vid detta arrangeras konserter, dansfestivaler, workshops, 
seminarier, filmvisning etc utifrån målgruppens intresse och behov, med 
målgruppen som delaktig i arrangemangen. 

En detaljerad verksamhetsplan finns på Portens hemsida: porten.haninge.se 
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Öppettider
Öppethållande för riktad och bokad verksamhet är måndag och tisdag 10:00 – 17:00. 
Under dessa tider kan man individuellt boka studiolokaler och handledning av 
Portens personal. Därutöver är Porten öppet onsdag-fredag 14:00 – 21:00 samt första 
lördagen i varje månad 17:00 – 23:00. Under dessa tider är lokalerna öppna för 
allmänna besök och man kan även boka studiolokaler och handledning av Portens 
personal. Offentliga arrangemang sker under dessa tider. 
Verksamhetsplan för 2017 finns redovisad som bilaga 6 till detta dokument. 

Stärka ungas möjligheter på arbetsmarknaden
Verksamheten vid Porten syftar också till att ge ingångar till utbildningsvägar och 
arbetsmarknaden inom främst sektorn för kulturella och kreativa näringar. En gång i 
veckan arrangeras olika workshops/kurser med syftet att stärka ungas möjligheter till 
arbetsmarknaden. Det kan vara CV-workshops, datorbygge, baristaträning, 
webbdesign som är enklare kurser som lätt kan generera det första jobbet. Till 
exempel så har 80 % av deltagarna i de kafékurser som Porten arrangerat gått vidare 
till kaféarbeten. 
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Under 2017 har Porten som målsättning att utvecklas till ett kunskapscenter där unga 
kan inspireras till att söka sig till högre utbildningar genom identifikation med unga 
studenter, genom att ta del av verksamhetens seminarier och debattkvällar, samt 
genom förmedling av kontakter med och kunskap om högskoleutbildningar i 
regionen. 

Porten erbjuder också en rad möjligheter för unga till praktik, kortare anställningar 
och sommarjobb både på Porten och utanför verksamheten. Samarbetspartners inom 
detta område är bl.a. Utbildningsförvaltningens Navigatorcentrum och det 
socialpedagogiska Ormprojektet som vänder sig till ungdomar som står långt ifrån 
arbetsmarknaden (se bilaga 4). 

Besöksstatistik och uppföljning
Verksamheten mäts kvantitativt, på samma sätt som vid fritidsgårdarna, genom att 
loggbok förs över dagens/kvällens aktiviteter där besökarantal bokförs. Till detta 
formuleras en kort kvalitativ beskrivning av aktiviteten. Uppföljning av genomförda 
aktiviteter görs på varje veckomöte. En samlad och mer övergripande uppföljning 
sker i Hypergene enligt kommunens gemensamma rutin för delårsrapporter och 
årsredovisning. 

Portens verksamhetslokaler i Jordbro Kultur- och föreningshus är godkända för 120 
personer, men redan vid ca 80 besökare blir det trångt. Besökssiffrorna för 2016 är 
räknade mellan perioden 1 maj – 31 december och uppgår till 3 700 personer. Under 
juli månad höll verksamheten stängt på grund av semestrar. Sedan ”nyöppning” den 
15 oktober 2016 i delvis ombyggda lokaler och färdigställda studiorum snittar 
besökssiffrorna på ca 30 – 40 personer/dag.  Om handledd verksamhet under 
måndagar och tisdagar även räknas med så snittar verksamheten på ca 150 personer i 
veckan, fler vid arrangemang. Detta utgör ca 50 % av det kapacitetstak som i 
nuvarande lokaler och med nuvarande öppettider utgörs av cirka 12 000 besökare per 
år. Det finns goda förutsättningar att under 2017 utöka antalet besökare i 
verksamheten. 

Under perioden 1 maj till dec 2016 har 20 offentliga arrangemang genomförts av 
Porten. För ett par av dessa (Portens scen på Haningedagen 2016, Satelitscen på 
Kulturhuset i Haninge samt Portens dansinslag på Torvalla ungdomsfest 2016) är inte 
besöksantalet medräknat i 2016 år besökssiffror, vilka alltså då blir väsentligt högre 
än 3 700 personer.
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Konsekvenser av en stängning

Minskade möjligheter till att stimulera ungas intresse för konst och 
kultur
Kultur och fritidsförvaltningen menar att ett ungkulturhus fyller flera viktiga 
samhällsfunktioner. Den mest uppenbara är att vara en mötesplats för unga som 
drömmer om att utveckla sina intressen inom konst och kultur. Idag är Porten just 
detta, en plats där man får utveckla sina intressen och kunskaper och som utgör en 
arena för experimentell och nyskapande kultur. Portens coacher är duktiga på att 
bjuda in till att prova på olika konst och kulturverksamheter samt bidra till att 
stimulera de unga som redan har ett passionerat intresse inom någon konstinriktning. 

Portens verksamhet möjliggör för unga att själva skapa arrangemang, festivaler och 
konstnärliga uttryck av hög kvalitet som stärker och utvecklar Haninges konst- och 
kulturliv och starkt bidrar till utvecklingen av kreativa och konstnärliga näringar. 

Ytterligare en funktion som Porten fyller är att erbjuda trygga rum åt den stora grupp 
unga som inte främst är idrottsintresserade och som behöver få utlopp för sina 
intressen, dit olika skapande verksamheter hör. Uppgiften består även i att 
kompensera för uppväxt i ekonomiskt och kulturellt fattiga hem genom att erbjuda 
gratis kultur- och konstverksamheter med hög kvalitet. Förvaltningen menar också att 
Porten har ett viktigt uppdrag att arbeta utifrån ett tydligt genus och hbtq-perspektiv 
där rätten att få ta plats och elaborera sin egen identitet är mycket viktig.

Några kommentarer från ungdomar: 
- I den här åldern börjar man på allvar att utforska vad man vill med sitt liv och 

då kan Porten hjälpa till. 
- Porten ger möjlighet att få prova på saker ex. prova på musik och inspelning i 

studion. Alla har inte råd att fixa utrustning. 
- Det blir en klassfråga när det gäller oss som utövar kultur. Vi har inte råd. 

Porten ger möjlighet till de som inte har ekonomiska möjligheter. 
- Många (som jobbar) på Porten är yrkesverksamma och kan ge hjälp att 

komma vidare inom sitt område.
- Man upptäcker nya talanger här.
- Personalen kommer med nya idéer. Det blir en chans att lära sig nya saker 

som man annars inte skulle fått prova på.

Förvaltningen menar att om Portens verksamhet stängs och inte ersätts av något annat 
kommer Haninge ha svårt att leva upp till intentionerna i det Kulturpolitiska 
programmet. Mål 6 säger att alla barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva 
konst och kultur. Därför bör kommunen ansvara för att det finns välutrustade 
kulturlokaler där det finns kunniga vuxna som kan lotsa dem i att uppleva och 
utforska konst och kultur. 

Förvaltningens kulturstrateg skriver att de unga som är nyfikna på att ta del av kultur, 
att själva utöva någon form av kulturell aktivitet och att uttrycka sig konstnärligt går 
miste om den platsen om Porten stänger. Det finns ingen annan verksamhet som 
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möter den målgruppen i den formen som Porten gör. Kulturskolan har en helt annan 
verksamhet. Den kostar och är tidsbunden. Den kan vara en möjlighet för några av de 
unga men långt ifrån alla. 

Ormprojektet uttrycker det som att om Porten stänger så kommer ett flertal årliga 
publika samordnade kulturarrangemang utebli och ett antal unga kulturarbetare 
förlorar plattformen för att utveckla sina artistiska färdigheter. 

Kulturföreningen LeadOn skriver i sitt remissvar att Porten (Lakeside) har fungerat 
som ett nav/hub för ungdomsledare som vill arrangera och driva kulturaktiviteter för 
andra unga. Detta eftersom Porten har specialkompetens i en rad olika kulturer som 
de som förening inte har kompetens inom. Detta gör att ungdomar kan få coaching för 
sitt arrangemang i den kulturform som de är intresserade av. Det har varit ett mycket 
effektivt sätt att få ungdomsledare att komma igång med sina projekt. 

Minskade möjligheter att stimulera ungas samhällsengagemang
En annan viktig samhällsfunktion som ett Ungkulturhus har är att stimulera ungas 
samhällsengagemang och ge utrymme för ett existentiellt sökande under den viktiga 
fasen mellan barndom/ungdom och vuxenblivande. I den meningen blir verksamheten 
samhällsintegrerande eftersom ungas samhällskritik och sökande också stärker bilden 
av att det finns något gemensamt att utmana och vilja utveckla och därmed också enas 
kring. 

Porten har konsekvent arbetat för att stärka ungas intresse för demokrati och 
demokratiska processer vilket förvaltningen menar är mycket viktigt, inte minst i ett 
område som Jordbro med lågt valdeltagande och låg delaktighet i den offentliga 
debatten. 

Äldreförvaltningens projektledare som arbetar för att utveckla Mötesplats Jordbro 
skriver i sitt remissvar att valdeltagandet anses vara en indikator på tilltron på 
demokrati och på det etablerade samhället. ”Valdeltagandet inom vissa delar av 
Jordbro tillhör de lägsta i hela landet med 38 %. Att få ta del av verksamheter på 
Ungkulturhuset Porten är för många ungdomar en väg in i det svenska samhället. 
Besöken på Porten väcker lusten att skapa och lära sig mer; också om samhället”. 

En lärare på Fredrika Bremergymnasiets estetiska program skriver som svar på frågan 
om de kan se några eventuella konsekvenser av en stängning av Portens verksamhet: 
”Ett samhälle utan kultur är ett fattigt samhälle. De unga i Haninge måste ges 
möjlighet att berätta sin egen historia och även skapa positiva berättelser. Vi läser 
dagligen om förorter där det förekommer bilbränningar och stenkastning mot 
ambulanser, där ungdomarna har tappat tron på samhället. Nedmonteringen av olika 
kulturfunktioner för att kortsiktigt spara pengar kan bli väldigt dyrt på sikt.”

Förvaltningen menar att om Porten stängs så kommer en stor grupp unga i Jordbro 
och Haninge att uppleva att de blivit svikna. Det är förstås mycket olyckligt om de 
unga och unga vuxna upplever att kommunen inte längre ser dem och vill satsa på 
dem. I en fokusgrupp uttrycktes bl.a.:
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- Jag tänker på att de lade ner Jordbromalmsskolan, de tänker kanske riva 
Jordbro kultur och föreningshus och nu lägga ned Porten. Vad händer i 
Jordbro?

- Politiker nedrustar Jordbro. Allt fint läggs ner. 
- En verksamhet som vill väl för unga vuxna. Tas det bort är det en signal om 

att politiker inte bryr sig om oss unga.

Minskade möjligheter att arbeta med sociala och 
arbetsmarknadsinsatser för 16-25 åringar 
Porten har visat sig vara bra på att fånga upp många ungdomar som har det svårare än 
andra unga att hitta en fritidsaktivitet ex. hemmasittare, unga med lättare diagnoser 
och även unga som vill bort från missbruk och kriminalitet. Porten upplevs som en 
trygg plats som också lockar besökare med funktionsvariationer. 

Portens coacher är duktiga på att bjuda in till att prova på olika konst och 
kulturverksamheter vilket kan bli ett sätt att skapa sig en ny identitet. På Porten 
erbjuds praktikplatser och vägar till kulturutbildningar.  CV-verkstad genom 
traditionella och icke-traditionella workshops, Baristakurser, webbdesign, bygga ett 
datorchassi är alla enklare kurser som lätt kan generera det första jobbet.

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet skriver att utifrån deras perspektiv är 
Portens verksamhet extra viktig för unga som inte arbetar eller studerar, en plats där 
dessa unga kan fångas upp.

En lärare på Fredrika Bremers estetiska program uttrycker i sitt remissvar att ”det är 
ett stort steg att ta studielån för att studera vidare inom konst och kultur, eftersom det 
är ett osäkert område att ge sig in på. Beslutet kanske måste mogna fram och då fyller 
Porten en viktig funktion. Där finns möjlighet att pröva egna projekt men också att få 
studievägledning, kanske hitta en praktikplats eller få kontakter inom det område som 
intresserar dem.” 

Vid en eventuell stängning av Porten så kommer kommunen att mista en viktig 
verksamhet för unga att utforska och utveckla intressen inom konst, kultur och IT 
som kan ge dem möjligheter till vidareutbildning och arbete. Några kommentarer från 
ungdomarna: 

- Workshoparna kan leda till att man hittar ett intresse som sedan kanske kan 
leda till jobb. 

- Jag och andra har fått möjlighet att praktisera här.
- Nyanlända. Möjlighet att träffa andra. Integration.
- Om Portens stängs: Många unga som inte fått jobb kommer att bli isolerade. 

Sitter bara hemma. Jag blir orolig.
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Andra aspekter som framkommit genom remissvaren
Polismyndigheten svarar i sitt remissvar att Porten fyller en mycket god funktion för 
en del, men att de till antal inte är en större andel av de unga som nyttjar kommunens 
fritidsverksamhet. De skriver också att det är olyckligt att behöva ställa grupper mot 
varandra så som barn och unga mot äldre unga. Polisens uppfattning är att om en 
prioritering måste göras så bör resurser satsas för den yngre gruppen unga. 

En annan aspekt som framkommer av många svar är att genom samverkan med 
Porten skapas möjligheter till verksamheter som annars inte skulle vara möjliga. 
Porten förmerar en hel del av de program som arrangeras i Jordbro kultur och 
föreningshus samt i andra delar av Haninge. Kultur och demokratidagarna, 
ungdomsdrivna filmvisningar och debatter, dansarrangemang som fyller Jordbro 
Kultur och föreningshus är exempel på sådant som Porten bidrar med till Jordbro. 
Därutöver är Porten med och samarrangerar program i Kulturhuset, vid Ungdomsfest 
i Torvalla och vid Haningedagen. En nedläggning av Porten skulle innebära att de 
som arbetar med kultur i Haninge mister en mycket viktig samarbetspartner. 

Porten och dess verksamhet fungerar även som ett stöd för fritidsgården Ung 137. 
Dessutom är Porten viktig som samarbetspartner till föreningar och verksamheter som 
Ormprojektet, Blå vägen samt för de dans och teatergrupper som har 
residensverksamhet i Jordbro kultur och föreningshus. 

Tjejjouren skriver att de har ett välfungerande samarbete med Porten och att de nu har 
planerat att vara i Portens lokaler för att driva sin chattverksamhet för unga 
stödsökande tjejer. Om Porten läggs ned så tas denna möjlighet bort vilket inte vore 
bra med tanke på den lokalbrist som råder i kommunen för föreningar. 
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Alternativa driftsformer för Ungkulturhuset 
Förvaltningen ser att Ungkulturhuset kan drivas i olika former. Oavsett form så 
kommer det att behövas en stabil grundbemanning på några tjänster som kan utgöra 
basen i verksamheten. Utifrån denna kan verksamheten utökas och minskas beroende 
på olika projekt som drivs och med dessa olika former för finansiering.  

Kultur- och konstverksamheter som vänder sig till, och aktivt involverar ungdomar 
bedrivs i en närmast oöverskådlig omfattning i Sverige. Kommunalt 
huvudmannaskap är naturligtvis en viktig driftsform för många av dessa 
verksamheter, men bilden blir mycket ofullständig om vi inte också ser det myller av 
ideella föreningar, fria utövare/grupper, kooperativa företag, bildningsförbund, 
projekt, paraplyorganisationer, partnerskap, kommersiella aktörer med flera som 
också verkar inom ungkulturfältet. 

Förvaltningen vill poängtera att det inte handlar om allmän fritidsgårdsverksamhet 
utan specifikt om konst- och kulturverksamheter som bygger på målgruppens egen 
aktiva produktion av konst, kultur och arrangörskap. Som sådan kan verksamheten bli 
högkvalitativ och starkt bidra till att utveckla konst- och kulturlivet samt kulturell 
näringsverksamhet i kommunen. 

Driftsform och huvudmannaskap
Förvaltningen uttalar sig här inte konkret huruvida det finns någon existerande aktör 
eller ett kluster av aktörer i Haninges civilsamhälle som skulle kunna axla ett 
långsiktigt ansvar att ta över och utveckla Porten som ungkulturverksamhet. Däremot 
finns det, givet vissa förutsättningar, ingenting som principiellt talar emot att 
verksamheten skulle kunna drivas av annan aktör än kommunen. Viss verksamhet och 
verksamhetsutveckling skulle till och med kunna utvecklas bättre med en mer 
organisk förankring bland målgrupperna och med större konstnärlig och 
organisatorisk frihet om huvudmannen var till exempel en ideell förening. Som 
förvaltningen pekar på i det här underlaget finns det också framgångsrika exempel där 
det bildats paraplyorganisationer som samordnat och möjliggjort 
ungkulturverksamhet. Men även juridiska former som ekonomisk förening och ett 
mer kooperativt andelsägande och arbetssätt är möjligt. En annan strategi kan vara att 
kommunen utlyser uppdraget att under exempelvis en femårig uppdragsperiod att 
driva och utveckla en ungkulturverksamhet. Uppdraget går då till den aktör som 
presenterar bästa och trovärdigaste konceptet. Efter fem år utlyses uppdraget igen. 

Finansiering och möjlighet till externa stöd
Om kommunen garanterar ett större stöd (sjusiffrigt) under ett antal år till en ideell 
verksamhet så finns det goda möjligheter att söka och få externt stöd. 
Förutsättningarna är att verksamheten syftar till att låta fler unga vuxna få tillgång till 
resurser som hjälper dem att formulera sig i det offentliga rummet genom olika 
former av konst, kultur och arrangerande verksamheter. En förutsättning är också att 
verksamheten bedriv i områden med lågt valdeltagande, viss social oro och 
ohälsoproblematik skapad av socioekonomiska orsaker. En stor egeninsats i form av 
ett långsiktigt och förankrat stöd i kommunen skapar kredibilitet och öppnar därmed 
dörrarna till extern finansiering. Exempel på möjliga finansiärer är Allmänna 
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arvsfonden, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, MUCF, SLL, Nordisk Kulturfond, 
Kulturbryggan, Statens Kulturråd, Musikverket, Statens Konstråd, Creative Europe, 
enskilda kulturfonder, Idéer för livet, Svenska Institutet. Till detta bör även läggas 
möjligheten till sponsring. 

Exempel på icke kommunala ungkulturverksamheter
Som nämndes inledningsvis är fältet över kulturverksamheter för unga i det närmaste 
oöverskådligt. Här har förvaltningen bara skrapat lite lätt på ytan och valt att lyfta 
fram fyra olika exempel. Valet av dessa kan naturligtvis diskuteras, i synnerhet som 
ett av dem, Föreningen Rockparty, haft sin storhetstid och inte längre existerar. Men 
poängen är att visa på potential och möjligheter med annan driftsform än kommunalt 
driven verksamhet. 

Föreningen Rockparty
Den ideella föreningen Rockparty i Hultsfred bildades 1981 av ett gäng 
rockintresserade ungdomar som ville arrangera konserter. Efter en del kontroverser 
med Hultsfreds kommun lossnade det i relationerna och Hultsfredsfestivalen blev 
Sveriges viktigaste och största musikfestival. Föreningen kom att äga bolag och blev 
en stor arbetsgivare i kommunen. Som en parentes kan här nämnas de objektivt sett 
goda möjligheterna avseende lokalisering, transporter, miljö och infrastruktur för att 
skapa en stor festival i Rudan-området.

Kulturmejeriet i Lund
Under hela sjuttiotalet hade olika ungdomsgrupper i Lund velat göra det gamla 
mejeriet till ett allaktivitetshus med musik- och teaterverksamhet. 1983 bildades 
föreningen Kulturmejeriet som var en paraplyorganisation där ett antal föreningar 
ingick. Man började arbeta för att mejeriet skulle bli ett kultur- och musikhus. 1985 
gick Crafoordska Stiftelsen in med en donation på 3 miljoner kronor och beslut togs 
av kommunen att stötta verksamheten som idag är en musikinstitution i Sverige och 
ansluten till den europeiska scen- och arrangörsslingan Trans Europe Halles, vilket 
garanterar ett flöde av internationella influenser och artister. 

KulturUngdom
KulturUngdom är en ideell förening med ca 9000 medlemmar som backar, synliggör 
och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med 
unga mellan 13-30 år i Västra Götaland. Sedan starten 1994 har de arbetat med att 
främja kulturutövares och arrangörers rättighet till inflytande och delaktighet i 
kulturlivet. Oavsett konstform erbjuder föreningen samarbeten, nätverk och kontakter 
lokalt, nationellt och internationellt. Föreningen får stort stöd från region Västra 
Götaland och arbetar utifrån ett uppdrag från Kulturnämnden Västra Götaland. 

Ormen, RoJ och Levande Zon
Kulturföreningen Ormen startad 1979, RoJ Teatern startad 1983 samt Föreningen 
Levande Zon (Gula Villan) startad 1984 är alla ideella föreningar och något av lokala 
institutioner i Haninges kulturliv, där de fortfarande i högsta grad är verksamma. 
Under årens lopp har tusentals individer varit aktiva i verksamheterna som också nått 
ut till en stor publik och skapat ett inte oviktigt kulturellt goodwill för kommunen. De 
som var med och bildade föreningarna kan alla vittna om att ingenting hade skett om 
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inte stora grupper av unga vuxna i åldrarna 18 – 25 år aktiverat sig, fått stöd och drivit 
de olika föreningarna. 

Ekonomiska konsekvenser vid stängning av Portens 
verksamhet

Bakgrund och förutsättningar
Inför 2017 har Porten en ram på 3 740 tkr och den budgeterade fördelningen av 
intäkter och kostnader visas nedan: 

tkr Budget 2017 
I30 - Bidragsintäkter 160
I50 - Övriga Intäkter 50
Summa I - Intäkter 210
K10 - Lönekostnader -3 019
K20 - Övriga personalkostnader -56
K30 - Lokalkostnader -351
K50 - Köp av tjänster -343
K60 - Köp av varor -125
K70 - Övriga kostnader -56
Summa K - Kostnader -3 950
Summa RR -3 740

Budgeterade kostnader försvinner inte direkt vid ett beslut om stängning utan 
nedanstående beskrivning är baserad på följande förutsättningar. 

1. Vid ett eventuellt beslut om stängning hålls verksamheten öppen ytterligare 
minst tre månader för att redan planerade aktiviteter och projekt som 
inneburit kostnadsåtaganden ska kunna genomföras. 

2. Eventuell avställning av lokaler kan få ekonomisk effekt tidigast den 1 
oktober 2017. 

3. Beräknad tidsperiod för personalavdelningens bearbetning av 
turordningslistan till sista ordinarie löneutbetalning till de anställda 
beräknas till nio månader. I detta scenario beräknas sista ordinarie 
utbetalning ske i februari månad 2018. 

4. Under tidsperioden mellan eventuell stängning av verksamheten och 
utrymning av lokalerna behöver Portens personal arbeta med 
nedmontering, flytt av inventarier kopplade till verksamheten, 
nedpackning, magasinering, försäljning, med mera. 

5. Portens kostnadsställe fortsätter att bära kostnader för sin personal under 
hela uppsägningstiden, oavsett om det är just Portens medarbetare som blir 
uppsagda eller inte. Medarbetarna vid Porten har samma AID-kod och 
turordningslista som fritidsledarna i kommunen.  
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6. Efter uppsägningstiden tar mottagande enhet över löpande 
personalkostnad. Porten blir belastad ersättning för sparade semesterdagar 
för samtliga uppsagda medarbetare, oavsett om de jobbade på Porten från 
början eller inte. 

7. I det framräknade scenariot beräknas samtliga kostnader ha upphört från 
och med den 1 april 2018, förutom en kostnad för leasingdator med en 
avtalstid till och med den 31 maj 2019. 

Effekt på 2017 års resultat
Effekten på 2017 års resultat uttrycks i termer av uteblivna kostnader som är 
budgeterade men som inte kommer att förverkligas. Budgeterade bidragsintäkter 
och övriga intäkter beräknas helt utebli vid en eventuell stängning. 

Personalkostnader
Lönekostnader för anställda beräknas kvarstå under hela 2017. Besparingseffekten 
beräknas motsvara 5/12-delar av budgeterade övriga uppdragstagare tillika övriga 
personalkostnader. 

Lokalkostnader
Lokalkostnader för perioden 1 oktober till 31 december uteblir. 

Köp av tjänster, varor, övriga kostnader
Besparingseffekten beräknas motsvara 5/12-delar av budgeterade kostnader. 

Effekt 2017, tkr
I30 - Bidragsintäkter -160
I50 - Övriga Intäkter -50
Summa I - Intäkter -210
K10 - Lönekostnader 0
K20 - Övriga personalkostnader 23
K30 - Lokalkostnader 88
K50 - Köp av tjänster 143
K60 - Köp av varor 52
K70 - Övriga kostnader 23
Summa K - Kostnader 329
Summa RR 119

En senareläggning av stängning innebär att mindre kostnader frigörs, eftersom 
verksamheten då fortsätter att bedrivas i nuvarande omfattning. Lokaler kan endast 
ställas av kvartalsvis. En begäran om avstängning daterad den 15 maj innebär 
hyreskostnader till och med den 30 september. 

Uppsägningstiden för medarbetare är 6 månader från och med datum för 
uppsägning och vid ett fördröjt besked kan kostnader i större omfattning finnas 
kvar även i början av år 2018. 
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Effekt på 2018 års resultat
Vid ovanstående tidsmässiga förfarande frigörs delar av hela Portens ram på 3 740 
tkr till 2018. 

Effekt 2018, tkr
Ram 2017 3 740
Lönekostnader -503
Sparade semesterdagar -32
Leasingdatorkostnader -7

Återstående ram som frigörs 2018 3 198

Som redan nämnts innebär dröjsmål i processen att kostnader i högre utsträckning 
kommer att kvarstå även under 2018. Hur stora kostnaderna 2018 skulle bli, beror 
på hur lång fördröjningen är. 

Ekonomiska konsekvenser för nämnden
Förvaltningens konsekvensanalys tydliggör att Portens verksamhet fyller en funktion, 
vars relevans inte försvinner bara för att Porten skulle stängas. Verksamheten är unik 
i sitt slag i Haninge kommun och ingen annan enhet kan på ett naturligt sätt fylla det 
tomrum som Porten skulle lämna efter sig, med mindre än att 
verksamhetsinriktningen utvidgas för den övertagande enheten och att medel skjuts 
till. Att stänga en verksamhet för att skjuta till medel till en annan för att uppfylla 
samma sak som den stängda, saknar legitimitet på ekonomiska grunder. 

En stängning av en verksamhet kan inte ses som en isolerad händelse som inte får 
andra ekonomiska konsekvenser. Den uppgift som Porten fyller i det kulturpolitiska 
programmet måste axlas av någon annan, antingen inom kommunen med utökad ram 
eller i alternativ driftsform. Alternativa driftsformer medför också kostnader för 
kommunen i form av till exempel föreningsbidrag. Samhällets kostnader för ökad oro 
i Jordbro och färre ungdomar som kommer till egen försörjning är lika svåra att mäta 
exakt som kostnaderna för trygghet, trivsel och ungdomar som på ett positivt sätt kan 
styra sin egen framtid.
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Avslutande kommentarer
Den ekonomiska besparingen av att stänga verksamheten skulle innebära att 3,7 mnkr 
frigörs till första kvartalet 2018. Förvaltningen anser dock att detta är en kortsiktig 
besparing för Haninge kommun som går emot det kulturpolitiska programmets 
intentioner och skulle medföra stora negativa konsekvenser för kulturintresserade 
unga i Haninge. 

En stängning av verksamheten skulle också påverka kommunens möjligheter att 
stimulera ungas samhällsengagemang och påverka demokratiutvecklingen på ett 
positivt sätt samt innebära minskade möjligheter att arbeta med sociala och 
arbetsmarknadsinsatser för 16-25 åringar.

Bilagor
1. Sändlista
2. Följebrev och frågeställningar
3. Dokumentation från två fokusgrupper med unga.
4. Synpunkter från föreningar
5. Synpunkter från förvaltningar och andra myndigheter i Haninge kommun
6. Verksamhetsplan för Porten 2017 
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Bilaga 1. 

Sändlista:

Föreningar
 Mötesplats Jordbro: Marjaana Lehmonen
 Haninge Tjejjour/Kvinnojour: Sanna Holm, projektledare 
 Blå Vägen: Goranka Lozanovic, verksamhetschef 
 Ormprojektet: Josef Szabo, projektledare 
 Vägen Ut: David Nzinga 
 Spelföreningen Leadon: Joel Jorguera 
 Ungdomsrådet: Sören Berglund
 Föreningsrådet: Agneta Rolfhamre

Kommunala verksamheter och myndigheter
 Fritidsgården i Jordbro Ung 137, verksamhetschef Thina Sparr 
 Kultursamordnare Kristina Nyman och Fredrik Ljungestig
 Kulturstrateg Elisabeth Åström 
 Polischef Max Åkervall
 Gymnasiechef Peteris Smitmanis
 Grundskolechef Lina Axelsson Kihlblom
 Chef Mottagningen Socialförvaltningen Barbro Söderman
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Bilaga 2. 

2017-01-25

Konsekvensanalys av eventuell 
stängning av Portens verksamhet
Kultur och fritidsförvaltningen har fått uppdrag av våra förtroendevalda att ta fram en 
konsekvensanalys av en eventuell stängning av Porten – Ungkulturhuset i Haninge. Analysen 
skrivs av undertecknad och verksamhetschef Göran Lidbrink och ska vara klar sista februari.

I analysen kommer följande aspekter att lyftas fram:
 Konsekvenser för kulturintresserade unga 16-25 år i Haninge
 Påverkan på trygghets och förebyggande arbetet i Jordbro/Haninge
 Riskbedömning och handlingsplan av arbetsmiljön
 Ekonomisk besparing
 Alternativa driftsformer för Porten

För att få fram en så korrekt bild som möjligt kommer vi att höra unga i olika fokusgrupper, 
prata med Ungdomsrådet, föreningar, andra förvaltningar och aktörer i Jordbro Kultur och 
föreningshus, Ungsam, fackförbund etc. 

Vi önskar att du/ni svarar frågorna nedan.

1. Har du/ni någon uppfattning om att, Porten – Ungkulturhuset i Haninge, fyller 
någon funktion för unga 16-25 år?

2. Är det någon särskild målgrupp som ni ser att Portens verksamhet är extra viktig 
för?

3. Tror du/ni att en eventuell stängning av Portens verksamhet kommer att innebära 
några konsekvenser? I så fall vilka?  

4. Hur påverkas dina/era möjligheter till samarbeten kring verksamhet och 
arrangemang om Porten stängs?

5. Andra synpunkter

Maila era svar till mig senast den 10 februari. 

Tack för er medverkan!

/Maria Backe
Områdeschef
Kultur och fritidsförvaltningen 

maria.backe@haninge.se
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Bilaga 3.

Haninge 2017-02-02

Fokusgrupp i Jordbro kultur- och föreningshus om 
konsekvensen vid en eventuell stängning av 
Portens verksamhet

________________________________________

Deltagare i fokusgruppen

Fokusgruppen bestod av 12 ungdomar, 8 killar och 4 tjejer, i åldern 16-22 år bosatta i 
Jordbro, Brandbergen och Nynäshamn.

Har du /ni någon uppfattning om att Porten fyller någon funktion för 
dig eller andra unga i åldern 16-25 år?

-Man träffar folk i samma ålder. De är äldre än fritidsgårdens besökare. Det är en lugnare 
stämning.

-Man blir behandlad som en vuxen.

-Det sociala sammanhanget. Man behöver inte vara ensam.

-Den är öppen, jag blir ledsen om den läggs ner.

-Inte lika mycket regler som på fritidsgården.

-Jag har lärt mig mycket. Varit med på workshops i bl.a. Webdesign.

-Många på Porten är yrkesverksamma och får hjälp att komma vidare inom sitt område.

-Man upptäcker nya talanger här.

-Jag och andra har fått möjlighet att praktisera här.

-Vi har sysselsättning. Risken finns att man är ute och gör kriminella saker när det inte finns 
någonstans att vara.

-Man utvecklas på Porten. Finns mycket att göra för oss som är äldre. Mer än på 
fritidsgården.
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-Man  blir behandlad som en vuxen. De tänker som oss fast ett steg högre.

-Det känns som att personalen förstår.

-Ledarna på Porten är unga. Vi har kul! Man känner sig trygg.

-Någonstans att vara.

-Mer att göra för unga vuxna.

-Vissa har lärt sig svenska som besökt Porten.

-Personalen kommer med nya idéer. Det blir en chans att lära sig nya saker som man annars 
inte skulle fått prova på.

-Man träffar och lär känna andra unga som man aldrig skulle ha träffat annars.

-Det är åldersgräns på Ung 137, fritidsgården. Var ska vi vara när vi fyller 20?

-Ledarna som undervisar gör det på ett roligt sätt.

-De som jobbar på Porten är intresserade av vad vi vill göra och vill utveckla oss.

-Porten har stor potential. De gör mycket i små lokaler.

-Porten och Ung 137 kompletterar varandra.

-Vi håller på med musik, chillar, umgås. Det är en trevlig stämning.

-Porten är uppbyggt för unga och att drivas av unga.

-Tillgängligheten är viktig! Lätt att komma hit. 

Är det någon särskild målgrupp som Porten är extra viktig för?

-De som är 20-25 år! Det är svårt att få jobb och bostad. Då är det viktigt att ha någonstans 
att vara istället för att sitta hemma eller hänga runt ute. De flesta sitter bara hemma. Man 
vet inte heller vad man vill göra men på Porten kan man få hjälp att komma vidare.

-För de som kan hamna snett. Man lär sig hur saker fungerar så man inte t.ex. hamnar hos 
Kronofogden.

-Nyanlända. Möjlighet att träffa andra. Integration.

-Om man inte kan prata med sina föräldrar så kan man prata med ledarna på Porten.

-För oss som håller på och utövar kultur. Det är dyrt med studioutrustning, att dansa och 
andra kulturformer.

-Det blir en klassfråga när det gäller oss som utövar kultur. Vi har inte råd. Porten ger 
möjlighet till de som inte har ekonomiska möjligheter.

Sidan 272 av 302



25

Tror du/ni att en eventuell stängning av Portens verksamhet kommer 
att innebära några konsekvenser? I så fall vilka?

-Jag kommer att  bli arg. Det blir ett bevis på att politikerna inte bryr sig om mig. De lyssnar 
inte på vad vi har för behov.

-Jag tappar mina möjligheter att visa upp min musik för andra.

-Många kommer att bara sitta hemma. De blir ensamma.

-Vi kommer att tappa förtroendet för politikerna.

-Otrygga ungdomar kan bli en fara för Jordbro.

-Jag kommer inte att rösta nästa val. Varför ska man? Bevis för hur lågt politikerna värderar 
unga i Haninge.

-Vi får inte vara på fritidsgården om ett år. Var ska vi vara då?

-Varför ska man lägga ner det som funkar?!

-Tappar möjligheten att träffa andra som man annars inte träffar.

-Vet inte hur det blir.

-Man kommer att känna sig sviken av politikerna. Vi har blivit svikna förut.

-Inget forum att visa upp sin konst.

-Internationella projekt och samarbeten med skolor och andra drabbas.

-Gemenskap, chans till jobb och utveckling försvinner.

-Många unga som inte fått jobb kommer att bli isolerade. Sitter bara hemma. Jag blir orolig.

-Möjlighet att utföra större arrangemang tillsammans med andra försvinner.

Andra synpunkter

-Skön känsla om Porten blir kvar.

-Jag tänker på att de lade ner Jordbromalmsskolan, de tänker kanske riva Jordbro kultur- 
och föreningshus och nu lägga ner Porten. Vad händer i Jordbro?

-Vad kommer att hända med Ung 137? Ska fritidsgården tas bort?

-Om man beslutar att lägga ner Porten så vill vi att politikerna kommer hit och förklarar 
varför! Vi vill träffa dem.

-De som är yngre kommer inte få möjlighet att komma till Porten.

-Politiker nedrustar Jordbro. Allt fint läggs ner.
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Veronica Lebbin- moderator

Thina Sparr- sekreterare

Jordbro 2017. 02.02

Anteckningar förda vid samtal med unga vuxna i Ormprojektet, 
avseende konsekvensanalys kring vad som händer om Porten skulle 
stängas.

Anteckningarna är presenterade med talstreck och speglar olika reflektioner från 
deltagarna. Svaren är anonymiserade i så motto att vem som sagt vad inte anges. 

Vid anteckningarna: Göran Lidbrink

Deltagare i fokusgruppen: William Heimdahl, Atilla Ugan, Siraprapha Meow Laksap, 
Magnus Englund, Jonathan Vallgren

Ålder på deltagarna: 21 – 25 år.

- Generellt sett är det viktigt att unga vuxna har ställen att komma till.

- I Thailand, till exempel, anses man som vuxen vi 30 års ålder.

- Även unga vuxna bör ha verksamheter som finns till för dem och deras behov. 

- Det är katastrof om Porten det stängs! Jag mår mindre dåligt när jag är här.

- Jag känner mig ofta rätt värdelös när jag inte får hålla på med mina egna skapande 
saker, som med musik. Porten är bra för där kan jag få göra detta. Tycker också om de 
olika workshoparna där jag får prova på olika saker. 

- Workshoparna kan leda till att man hittar ett intresse som sedan kanske kan leda till 
jobb. 

- I den här ålder börjar man på allvar utforska vad man vill med sitt liv och då kan 
Porten hjälpa till.

- Jag har träffat Jonatan som jobbar på Porten och han har samma intresse som jag kring 
mat. Han kan hjälpa och peppa mig mycket.

- Om Porten stänger förlorar vi möjligheten att få prova på en massa saker.
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- Till exempel prova på musik och inspelning i studion. Alla har inte råd att fixa 
utrustning.

- Mig skulle det också drabba ekonomiskt för jag brukar jobba extra på timmar på 
Porten. 

- Jag har planerat att vara på Porten mycket mer. Stänger Porten förlorar jag den 
möjligheten, till exempel att få spela in i studion. 
- Det skulle också förstöra alla de relationer som vi skapat med Portens personal. 

- Om Porten stängs tar man det som att politikerna inte bryr sig om oss unga vuxna.

- Vad är viktigast? Pengar eller levande människor?

- Man lägger pengar på en massa onödiga anläggningar tex parcourparken i Jordbro som 
kostar jättemycket men så lägger man ner Porten som verkligen behövs.

- Vad skulle politikerna tycka om vi la ner deras verksamhet?

- Det pratas mycket om integration, och Porten är ju bra just för det. Det är fel väg att gå 
att då lägga ner Porten, det skulle bara öka segregationen. 

- Känns som att mitt hem tas ifrån mig.
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Bilaga 4. Synpunkter från föreningar

Från Haninge tjejjour

Från: sanna.holm@haningekvinnojour.se [mailto:sanna.holm@haningekvinnojour.se] 
Skickat: den 10 februari 2017 10:13
Till: Maria Backe
Ämne: Re: Konsekvensanalys av eventuell stängning av Portens verksamhet

Hej!
Här kommer mina svar:

1: De fyller en viktigt funktion för de ungdomar som inte bara vill hänga på en 
ungdomsgård utan också utveckla något kreativt. Många kommuner underskattar vad det 
betyder att ha en plats där kultur får står i centrum och inte sport eller något annat som 
ALLTID annars är det som får pengar. 

2: Alla de som inte känner att de får ut något av att vara på de andra fritisgårdarna.

3: Det kommer att visa på att Haninge kommun inte värderar kultur för unga. Det 
sänder ett meddelande till de ungdomar som hänger på Ungkulturhuset att okej, ja det 
var de som gillar sport som vann igen. Nu vet jag inte vad Haninge kommun tänker satsa 
de pengarna de får på att lägga ned porten på, men kultur blir alltid undan ställt för 
något. Som att det inte vore viktigt. När det är något av det viktigaste vi har.

4: För oss på Haninge tjejjour skulle en nedläggning vara mycket negativt eftersom vi har 
har haft och har ett välfungerande samarbete tillsammans med Porten. I december 
anordnade vi exempelvis en Spoken Word kväll som blev väldigt lyckad tillsammas med 
dem. Vi planerar också att vara i deras lokaler och hålla våra chattar med unga 
stödsökande tjejer som är vår målgrupp. Läggs porten ned, så tar ni helt enkelt bort den 
möjligheten för oss. Vilket inte vore bra med tanke på lokalbristen som råder i 
kommunen. 

5: Det är konstigt att lägga ned det hela när de precis har renoverat och gjort om hos 
Porten, har man satsat pengar kan man åtminstone vänta och se om de ger några 
resultat.

Bästa hälsningar,
Sanna Holm
Projektledare Haninge tjejjour.
<3

Från Ormprojektet 

Konsekvensanalys – vid eventuell stängning av Portens verksamhet

Porten idag
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Portens (f.d Lakeside) har genomgått flertal processer sedan öppnandet av verksamheten 
i augusti 2010. Under perioder har verksamheten blommat och haft många lyckade 
arrangemang och högt besökarantal medan andra perioder har haft färre besöksantal och 
färre arrangemang och aktiviteter. Flytten till Jordbro innebar en nystart med nya 
förutsättningar. Efter tillträde av den senaste verksamhetschefen Göran Lidbrink 
upplever vi på Ormprojektet att verksamheten har fått en nytändning, besöksantalet har 
gått upp märkbart och ett flertal lyckade arrangemang och aktiviteter med bra innehåll 
och besökssiffror på uppgång. Vi upplever att personalen har engagerat sig mer och att 
glädje och kreativitet råder i Portens verksamhet. 

Ormprojektet
Ormprojektet är ett kultur- & socialpedagogiskt samverkansprojekt som riktar sig till 
unga vuxna som står långt från arbetsmarknad med ofta förekommande psykisk ohälsa. 
Det är en självstärkande insats med syftet att förbättra mående och stärka deltagarnas 
drivkrafter i deras väg mot egen försörjning. 
Projektet samverkar mellan flera olika instanser. Rekrytering sker via 
Samordningsförbundets Östra Södertörns ungdomsinsatser där handläggare följer upp 
deltagarna i deras utvecklingsprocess under projektets gång. Rekrytering sker även via 
Unglaget från arbetsförmedlingen samt från Navigatorcentrum som ansvarar för det 
kommunala uppföljningsansvaret för denna målgrupp. 

Samverkan
Ormprojektet samverkar på daglig basis med Porten (Haninge kommuns verksamhet för 
unga vuxna, 16-25 år). Våra lokaler ligger i direkt anknytning till Portens lokaler. Våra 
deltagare genomför både individuella och gemensamma projekt kopplat till deras 
individuella handlingsplan. Dessa projekt presenteras på veckobasis för Portens 
verksamhet där deras kulturcoacher fångar upp och fördjupar dessa projekt, i samverkan 
med projektets pedagoger, när det är möjligt. Vid gemensamma arrangemang samnyttjas 
husets lokaler och personal mellan verksamheterna samverkar utifrån innehåll och 
program. 

Våra deltagare, som ofta brottas med psykisk ohälsa och därmed står i riskzonen för 
isolation och utanförskap, erbjuds genom Portens verksamhet en social plattform där de 
kan knyta nya sociala kontaktytor samt att fortsätta fördjupa sina intressen. De deltagare 
som kommit längre i sin väg mot egen försörjning och har sin drivkraft i ung kultur och 
ungdomsarbete erbjuds praktikplatser och vidare timanställning i Portens verksamhet. 

Under perioden augusti 2010 – januari 2017 har Porten (f.d Lakeside) tagit emot 10 
praktikanter, anställt 6 personer på timmar och cirka 80 personer har fortsatt komma till 
Portens verksamhet i någon form efter avslutat deltagande i Ormprojektet. Cirka 50 
personer har arvoderats för specifika uppdrag som artister eller i andra arrangemang och 
aktiviteter.

Konsekvenser
Konsekvenserna av ett eventuellt nedläggande av Porten skulle bli stora för vår fortsatta 
verksamhet i Ormprojektet. Möjligheter till praktikplatser och anställningar skulle 
upphöra. Den sociala plattformen som erbjuds skulle försvinna, vilket i sin tur bidrar till 
isolation och utanförskap. Ett flertal årliga publika samordnade kulturarrangemang skulle 
utebli och ett antal unga kulturarbetare skulle förlora plattformen för att utveckla sina 
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artistiska färdigheter. Vår verksamhet skulle bli mindre attraktiv för våra deltagare som är 
i projektet samt de presumtiva deltagare som ska rekryteras. 

Konsekvenser på sikt – förlorad vision
Det har tagit tid men det är nu som vi ser visionen om samverkan med Porten och 
flertalet av Jordbro Kultur- & Föreningshus verksamheter kan verkställas fullt ut. Där 
både kommunala insatser, föreningsliv och enskilda individer, både från Jordbro samt 
externa aktörer, kan skapa väldigt goda förutsättningar för de unga i Jordbro och dess 
omnejd. En reell möjlighet att lyfta fram ett brett, rikt och multikulturellt spektra under 
taket av Jordbro Kultur- & Föreningshus. Synergieffekten som skapas mellan dessa 
instanser har nu möjlighet att bli verklig och ge oanade resultat för den unga 
generationen i Jordbro och dess omnejd. 

Om Portens verksamhet lägger ned så förloras allt detta. Om detta sker kommer 
isolation och utanförskap att öka, integrationen minska, en konstruktiv och kreativ 
plattform för ung kultur stängs. Att stänga Portens verksamhet vore en farlig väg att gå. 
Vi måste fortsätta arbeta för den unga generationen och tro på att vi gör skillnad. 

Ted Srigley/
Ormprojektet

Kommentarer av deltagare i Ormprojektet om vad de anser om en eventuell 
stängning av Porten.

William
”Skulle vara tråkigt för alla besökare om Porten skulle läggas ner.”
Atilla
”Skulle vara synd! Jag förlorar mitt extrajobb.”
”Tar bort en plats där jag kan må bra på.”
”Jag hade inte börjat i Ormprojeket om inte Portens verksamhet hade funnits.”
Jonathan
”Jag ska kriga för att Portens verksamhet ska vara kvar”
”Möjligheterna till att samverka mellan verksamheterna och Ormprojtektet försvinner.”
Meow
”En verksamhet som vill väl för unga vuxna. Tas det bort är det en signal om att 
politiker inte bryr sig om oss unga.”
”Verksamheten motverkar utanförskap, vilket motsäger vad politiker vill.”
Linnéa
”Jag är mest nyfiken på vad som hänt sifferväg sedan flytten från Rudan. Kommer något 
sådant tas upp på mötet? I övrigt är jag allmänt besviken på kommunen igen!”
Gustav
”Jag är intresserad av att veta anledningen.”
Frida
”Jag känner mig otroligt besviken och lurad. När Lakeside flyttades gav politikerna sitt 
ord på att verksamheten skulle bli bättre efter flytten till Jordbro och att vi egentligen 
inte hade något att oroa oss för. Dom sa att ur den ekonomiska synvinkeln så gick det 
inte att ha kvar Lakeside vid Rudan utan det behövde flyttas för att hållas inom 
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budgeten. Vad har förändrats? Har politikerna gjort om budgeten? Den här 
verksamheten är så otroligt viktig för många ungdomar i vår kommun och vi behöver ha 
den kvar för ungas välmående. Vi behöver ha ett ställe att gå till där vi känner oss hörda, 
sedda och att vi har ett värde. Politikerna får oss inte att känna oss speciellt värdefulla i 
det här beslutet. Det enda ett sånt här beslut skulle grundas på är vad som får 
kommunens unga att må bra. Och vad får oss att må bra? Porten. Dom måste sluta 
trampa på oss och i stället stanna upp och lyssna. Vi är framtiden och behöver en bra 
grund att stå på för att skapa den. Springa på gatan eller sitta framför datorn är inte den 
grunden.”

Synpunkter från Blå Vägen – Goranka Lozanovic 

1.  Porten  har en viktig funktion som kulturmötesplats som kan överskrida 
klasskillnader, segregation i egna bostadsområde, instängdhet i egna kultur mönster 
och extremism (både svensk och den med invandrarbakgrund). Ungdomarna i just 
den ålder börjar  bli medvetna om sin roll i samhälle och kan lätt radikaliseras. Porten 
har viktig roll att bjuda in till möte, samtal och medvetenhet hur man deltar i 
demokratiska processer och påverkar samhälle.  Att utöva kultur innebär att utvecklas 
och nå en djupare förståelse för människan och hennes villkor samt samhälle man 
lever i. Om det är en rap låt ungdomarna skapar, konstverk, film eller mat från olika 
länder utvecklas deras förståelse för andra och sig själv.  Att en sådan verksamhet 
utvecklas just i Jordbro - kan ge Jordbro en mer central position i Haninge kommun 
genom att  locka ungdomarna från andra delar av kommunen. 
 
2. det är unga vuxna som är Portens målgrupp (16-25 kanske lite äldre). 
3.  stängning av Portens verksamhet innebär att Haninge förlorar en viktig mötesplats 
(se punkten 1)
4. Blå Vägens och Porten har haft ömsesidighet tätt samarbete, genom konstprojekt 
(Konst händer) och annan kreativ verksamhet. Både Portens besökare och Blå Vägens 
deltagare har haft möjlighet att på olika sätt ta vara på respektive verksamheter. Med 
stängning av Porten försvinner möjligheten till ett liknande samarbete. 

Många hälsningar
Blå Vägen
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Bilaga 5. Synpunkter från förvaltningar i Haninge kommun 
samt andra myndigheter 

Synpunkter från Äldreförvaltningen, Mötesplats Jordbro

Inledande reflektioner
Valdeltagande anser vara en indikator på tilltron på demokrati och det etablerade 
samhället. Valdeltagandet inom vissa valdistrikt i Jordbro hör till det lägsta i hela 
landet, 38 %. Att få ta del av verksamheter på ungdomskulturhuset Porten är för 
många ungdomar en väg in i det svenska samhället.  Besöken på Porten väcker 
lusten att skapa och lära sig mer; också om samhället. Portens existens visar konkret 
vad skattepengarna kan användas till och på det sättet förstärker den tron på 
demokratin och meningen med att delta och försöka att påverka genom att 
åtminstone rösta i allmänna val.

Att montera ner verksamheter som riktar sig till ungdomar skulle ha en mycket 
menlig inverkan på den positiva utveckling som etableringen av ungdomskulturhuset 
Porten i Jordbro kultur- och föreningshus har bidragit till.

En eventuell nedläggning går tvärt emot det resonemang om uttrycks i årets 2014 
Demokratiutredning.

Ur Demokratiutredningens slutrapport SOU 2016:5

De som är aktiva inom civilsamhällsorganisationer och politiska partier är i huvudsak 
välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. Det är i synnerhet personer 
med låg utbildning och med lågavlönade jobb som har lämnat partierna. Det märks 
också när det kommer till förtroendet för demokratins institutioner och procedurer. 
Tilltron till demokratin är betydligt starkare bland resursstarka individer, dvs. personer 
med hög utbildning och inkomst, än bland resurssvaga. Samma förhållande gäller 
när det rör upplevelsen av att kunna påverka politiska beslut. Valdeltagandet har 
ökat under senare år, men skillnaderna mellan resurssvaga och resursstarka 
grupper är alltjämt stora. I riksdagsvalet var det unge-får 15 procentenheters skillnad 
i valdeltagande mellan hög- och lågutbildade liksom betydande skillnader i 
valdeltagandet mellan svensk och utrikes födda. 
Skiljelinjen mellan de ”demokratiskt aktiva” och de ”demokratiskt passiva” 
sammanfaller i stor utsträckning med andra sociala och ekonomiska klyftor i 
samhället. De som inte deltar i demokratins processer har lägre utbildning, lägre 
inkomst och en betydligt svagare förankring på arbetsmarknaden. Vissa 
undersökningar visar även att gruppen passiva lider av ohälsa i större utsträckning 
än den demokratiskt aktiva gruppen. Skillnaderna avspeglar sig i vad som skulle 
kunna beskrivas som ett utanförskap och ett innanförskap eller som vidgade 
klassklyftor. 
Därutöver är skillnaderna mellan dessa grupper i allt större utsträckning rumsliga och 
geografiska. De demokratiskt aktiva och de passiva bor i skilda bostadsområden, går 
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i olika skolor och utövar sina fritidsintressen på olika platser. Detta avspeglar sig 
också i valdeltagandet. Skillnaderna mellan de valdistrikt i Stockholm, Göteborg och 
Malmö som hade högst och lägst valdeltagande var över 40 procentenheter i 
riksdagsvalet 2014. Vidare framträder deltagandeklyftor i konsumtionen av nyheter. 
Andelen ”nyhetsundvikare” har ökat under senare år, och denna grupp består i stor 
utsträckning av personer med svaga socioekonomiska resurser. Den demokratiska 
arenan, dvs. de platser där tankar, åsikter och intressen utbyts, är allt mer 
segregerad. Detta är en stor utmaning för demokratin. 

Porten är en plats där diskussioner om aktuella händelser i samhället ständigt pågår; även 
”nyhetsundvikare” blir indragna i samtalen.

Vidare konstateras följande:

Demokratiutredningens slutrapport SOU 2016:5. S. 568:

Utredningens bedömning: Ungas rätt att liksom andra medborgare gå samman för att ägna 
sig åt gemensamma intressen eller för att driva opinionsbildning och politik, såväl i skolan 
som på fritiden, bör uppmuntras, respekteras och stödjas.

Sociala insatser 

För flertal ungdomar som besöker Porten är den en väg bort från kriminalitet och 
missbruk. Olika verksamheter där erbjuder möjligheter att skapa sig en ny identitet, 
vilket är mycket viktigt när man vill lämna sitt gamla liv. Några av dessa ungdomar 
har också fått anställning. Både för individen som lämnar kriminalitet och för 
samhället är vinsterna betydande – både mänskligt och ekonomiskt.

Projektet Mötesplats Jordbro 

Som ett samarbete mellan Äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
utformas just nu en ny träffpunkt där man möts över generationsgränserna. Ett av 
syften med den nya träffpunkten är att locka till sig seniorer som har sina rötter 
utanför Norden.  De nu existerande träffpunkterna i kommunen når nämligen inte 
den gruppen seniorer. 

Exempel på generationsöverskridande möten kunde gemensamt musicerande vara. 
På Porten finns en musikstudio där olika instrument kan lånas både för spontana 
musikstunder och eventuella fastare sammansättningar av musikintresserade 
ungdomar och seniorer som kan öva tillsammans.

Ett annat förslag är att ta vara på de äldre människornas livsberättelser i form av 
små dokumentärfilmer som ungdomar kunde göra under ledning av en filmpedagog 
som är anställd på Porten.  I bästa fall kan sådana livsberättelser fungera som 
”minilektioner” i samhällskunskap och historia. Till exempel bland seniorer från 
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Finland och Balkan finns personer som har upplevt kriget; erfarenheter som de delar 
med många av de nyanlända ungdomarna. 

Att montera ned en verksamhet som projektledaren för Mötesplats Jordbro redan 
har presenterat som en kommande samarbetspartner vore olyckligt. Kultur- och 
föreningshuset i Jordbro behöver synliggöras och förstärkas på alla sätt och positiv 
uppmärksamhet behövs. Nedläggning av Porten skulle innebära det motsatta.

Marjaana Lehmonen Nilsson, Äldreförvaltningen, projektledare Mötesplats Jordbro

Synpunkter från Socialförvaltningen, administrativa enheten

Från: Anna Åkesson 
Skickat: den 31 januari 2017 09:41
Till: Barbro Söderman
Ämne: VB: Konsekvensanalys av eventuell stängning av Portens verksamhet

1. Har du/ni någon uppfattning om att, Porten – Ungkulturhuset i Haninge, 
fyller någon funktion för unga 16-25 år?
Vi har ingen uppfattning då vi inte varit på någon verksamhet, eller varit i 
kontakt med ungdomar som besöker Porten. Lina Johansson och Klas 
Marklund har varit i kontakt med ungdomar som besökt Porten vid ett fåtal 
tillfällen och ansåg att mötesplatsen fyllde en funktion för just dessa 
ungdomar, det var dock väldigt få besökare just då, men de som var där hade 
nytta av verksamheten

2. Är det någon särskild målgrupp som ni ser att Portens verksamhet är extra 
viktig för?
Ungdomar som inte arbetar eller studerar behöver ett ställe att vara och 
fångas upp. 

3. Tror du/ni att en eventuell stängning av Portens verksamhet kommer att 
innebära några konsekvenser? I så fall vilka?  
Ja, möjligheten att utveckla verksamhet som är längst ifrån arbete och 
studier. Jag tror dock att det hade varit värdefullt att det låg närmare och 
mer tillgängligt till våra övriga verksamheter, Navigator, Ungdomsteamet, 
Arbetsförmedlingen samt Kompassen och Jobbcenter. Närmare till de 
befintliga insatserna.

4. Hur påverkas dina/era möjligheter till samarbeten kring verksamhet och 
arrangemang om Porten stängs?
Lokaler och samlingspunkter för ungdomar som vi behöver förehabilitera 
kommer minska, men det hade varit värdefullt att flytta verksamheten, eller 
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slås samman med en redan befintlig. Allt under samma tak tror jag skapar 
bäst förutsättningar att lyckas ungdomar i denna åldern.

Synpunkter från Polismyndigheten

Konsekvensanalys av en eventuell stängning av Portens verksamhet

1. Vår uppfattning är att Porten säkerligen fyller en mycket god funktion för en del, 
men att de till antal inte är en större andel av de unga som nyttjar kommunens 
fritidsverksamhet.

2, All aktivitet är särskilt viktig för unga som befinner sig i någon typ av riskområde. 
Sviktande hemförhållanden, dåligt socialt nätverk och utanförskap i allmänhet. Men 
samtidigt riktar sig verksamheten till unga och unga vuxna som kan förväntas ta ett 
eget större initiativ och ansvar till möten och aktiviteter än kategorin yngre barn och 
ungdomar. 

3, Det är svårt att spekulera i eventuella konsekvenser, men antalet unga som i dag 
nyttjar möjligheten att vistas på Porten måste ändå ses som en relativt liten grupp.
4, Vår möjlighet att samarbeta kring verksamhet och arrangemang kommer inte 
påverkas i någon större omfattning. Vi har täta och givande möten i 
Ungsamgrupperna där möjligheterna till informationsutbyte kring denna åldersgrupp 
är goda. 

5, Andra synpunkter är att det är olyckligt att behöva ställa grupper mot varandra så 
som barn och unga mot äldre unga vuxna (19 – 24år.) Men om besparingar krävs 
måste prioriteringar göras. Vår bestämda uppfattning är att de resurser som finns bör 
landa i verksamheter för den yngre gruppen unga,  möjligheten att påverka deras 
vardag och utveckling är betydligt bättre än personer i den äldre målgruppen. Av den 
anledningen är det viktigt att samtliga fritidsgårdarna har öppet även på lördagar, 
vilket inte är fallet i dag.  
 
Dessutom har vi i dag ett uppseglande problem i både Brandbergen och Jordbro 
bland barn i åldern 9 till 12 år som stökar och förstör i centrumdelarna. Denna grupp 
får inte vara på fritids och är för unga för att vara på fritidsgårdarna varför de drar 
runt utan någon stans att vara.

Den påverkan en eventuell stängning kan ha på trygghets och förebyggande arbete i 
kommunen får inte enbart ha Jordbro i focus, en helhets syn på hela kommunen är 
viktig. För att upprätthålla både lägesbild och kontakt med unga vuxna som ännu 
inte har förmåga att aktivera sig på ledig tid, skulle ett återinförande av 
Uppsökarteamet vara ett utmärkt redskap att ändå ha en uppdaterad lägesbild och 
samtidigt fungera som ett stöd för de som eventuellt har behov av det. 

Uppsökarteamet efterfrågas ofta av föräldrar och i våra samverkansmöten med 
fritidsgårdarna, som ett komplent av professionella vuxna vilka kan arbeta mer 
mobilt i kommunen och även utanför fritidsgårdarnas lokaler. 
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Haninge den 30 januari 2017

Ylva Thomasson
Kommunpolis

Synpunkter från Fredrika Bremer gymnasiet

Marie Kassman, lärare Estetiska programmet, Fredrika Bremergymnasiet.

1. Har du/ni någon uppfattning om att, Porten – Ungkulturhuset i Haninge, fyller 
någon funktion för unga 16-25 år?
Ja, jag har tidigare elever som är verksamma på Porten och elever som ännu inte 
gått ut gymnasiet som visar intresse.

2. Är det någon särskild målgrupp som ni ser att Portens verksamhet är extra viktig 
för?
Det är jätteviktigt att det finns någonstans att ta vägen för de som har gått ut 
gymnasiet. Många av våra elever känner sig ganska vilsna när de tar studenten. Det 
är ett stort steg att ta studielån för att studera vidare inom konst och kultur, 
eftersom det är ett osäkert område att ge sig in på. Beslutet måste kanske mogna 
fram och då fyller Porten en viktig funktion. Där finns möjlighet att pröva egna 
projekt men också att få studievägledning, kanske hitta en praktikplats eller få 
kontakter inom det område som intresserar dem.

3. Tror du/ni att en eventuell stängning av Portens verksamhet kommer att innebära 
några konsekvenser? I så fall vilka?  
Lokalt: Ett samhälle utan kultur är ett fattigt samhälle. De unga i Haninge måste ges 
möjlighet att berätta sin egen historia, och även skapa positiva berättelser. Vi läser 
dagligen om förorter där det förekommer bilbränningar och stenkastning mot 
ambulanser, där ungdomar har tappat tron på samhället. Nedmonteringen av olika 
kulturfunktioner för att kortsiktigt spara pengar kan bli väldigt dyrt på sikt. 

Nationellt: Konst, design, musik, spel går på export. Och precis som när det gäller 
sport och idrott behövs en bred gräsrotsverksamhet för att några ska nå toppen. Här 
spelar Porten en viktig roll. Det måste också finnas mindre scener, 
utställningsmöjligheter och andra forum för kulturutövare i början av sin karriär. 

4. Hur påverkas dina/era möjligheter till samarbeten kring verksamhet och 
arrangemang om Porten stängs?
Jag hade hoppats på ett ökat samarbete men nu kanske möjligheten går förlorad.

5. Andra synpunkter
De flesta av oss är passiva kulturkonsumenter och går på bio, teatrar och 
utställningar. Ska vi ha någon kultur uppleva måste vi också främja 
kulturproduktionen. Kommunen satsar ganska mycket pengar på 
idrottsanläggningar men alla människor är inte sportintresserade. Det måste finnas 
möjligheter även för dem som vill ägna sig åt skapande verksamhet. Och även det, 
är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-12-06 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 oktober och november redovisas i bilagor.

Underlag för beslut
- Beslut arbetsutskottet 2017-11-29, §§ 163-164

- Delegationsbeslut okt-nov förvaltningschef

- Delegationsbeslut okt-nov områdeschef norr (sent utskick)

- Delegationsbeslut okt-nov områdeschef syd

- Delegationsbeslut okt-nov områdeschef central

- Delegationsbeslut okt-nov verksamhetschef barn och unga 
syd

- Delegationsbeslut okt-nov verksamhetschef livskvalitet och 
folkhälsa syd

- Delegationsbeslut okt-nov 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 2017-12-06 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 2017-12-06 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 kommunstyrelsen 2017-10-23

§ 264 Budgetuppföljning 2017

Beslut i kommunfullmäktige 2017-11-06 

§ 317 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

§ 318 Motion från Tobias Hammarberg (L), Martina Mossberg (M) 
och Marie Litholm (KD) om strategi för att bemöta våldsbejakande 
extremism

Övrigt

Cirkulär 17:57 En ny kommunallag från Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2017-12-06

Skrivelse och granskningsrapport avseende kommunens kris- och 
katastrofberedskap från kommunens revisorer, 2017-12-06

Underlag för beslut
Ovan listade meddelanden har löpande sänts till nämnden via e-post.

Förslag till beslut
1. Redovisningen av meddelanden godkänns.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-12-06 KOFN 2017/18
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Förvaltningsledning 2017-12-06 KOFN 2017/181
Handläggare
Maria Lindeberg, förvaltningschef

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

Ramjustering av investeringsmedel 2018

Sammanfattning
Det finns en grusyta nedanför det fullstora konstgräset i Brandbergen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar och driftar ytan. Utifrån dialog 
med i området berörda föreningen är ett förslag från den politiska 
majoriteten i kultur- och fritidsnämnden att ytan beläggs med 
konstgräs. Detta bland annat utifrån att den stora planen ska avlastas 
och därmed ge utökad plats för organiserad träning medan 
spontanidrott kan utövas på den mindre ytan. 

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår att ett konstgräs anpassat för breddverksamhet,  
utan s k granulat, anläggs på ytan som avses. Ur ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv är ett konstgräs utan granulat att föredra då 
spontanidrott inte behöver uppfylla tävlingskrav för fotboll.

Ett ungefärligt belopp för markarbete, konstgräs, staket samt 
belysning är 1,0 mkr. Dessa medel finns inte utpekade i kultur- och 
fritidsnämndens investeringsbudget för 2018.

Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden begär ramökning av 

investeringsmedel med 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens 
reserv.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Expedieras: Akt, KS

För verkställighet: 

För kännedom: 
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