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1. Inledning 

1.1 Ordförande har ordet  

Varje individ är betydelsefull och framtidens Haninge bygger vi tillsammans. Vi står 
inför ett antal stora utmaningar som kräver ett långsiktigt ansvarstagande och samverkan 
för att lägga grunden för trygghet, utveckling, välfärd och frihet. Haninge ska vara en 
kommun präglad av framtidstro, öppenhet, humanism och demokrati, med en skola där 
varje elev ges möjlighet att växa, ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv 
samt ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Haninge ska vara en välkomnande kommun. 
Här ska människor kunna utvecklas. 
 
Kultur och kulturupplevelser är en grundläggande del av människors självförverkligande 
och delaktighet i samhället. Bildning och kultur breddar våra horisonter, ökar vår frihet 
och stärker den demokratiska grunden. Ett samhälle med blomstrande kultur och 
bildning som innefattar alla, ger de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. 
Kulturen har tydliga vinster, allt från att stärka civilsamhället och värna skaparglädjen 
hos människor, till att vård och utveckla ortens kulturarv som kan förmedla viktiga 
insikter om vår historia och framtid.  
 
Haninges invånare ska ha tillgång till ett kultur- och fritidsliv som är jämställt och 
tillgängligt oavsett ålder. Tillgången till kultur, bibliotek, öppna och trygga mötesplatser 
är en viktig del i det demokratiska samhället. Samverkan och inkludering av 
civilsamhället lägger grunden för ett levande kulturliv med en mångfald som kommer 
alla till del.  
 
Haninges kulturhistoriska platser ska värnas och utvecklas för att hjälpa oss att förstå 
nutida och historiska sammanhang och bidra till att göra Haninge attraktivt för boende 
och besökare. Konstens närvaro i Haninges offentliga rum ska vara stark och bidra till 
att skapa attraktiva och trygga miljöer.  
 
Att ge alla, oberoende av var vi bor, oberoende av vilken socialbakgrund vi har, en chans 
att få tillgång till kulturvärden och skapande är en självklar del av det offentliga 
uppdraget. Politikens roll är att skapa förutsättningar för att alla ska ha möjlighet att 
delta i kulturlivet.  
 
Marina Seinegård (C) 
 

1.2 Nämndens ansvarsområde  

Kultur- och demokratinämnden ska bedriva och främja kulturverksamhet, samverka 
med föreningsliv samt följa och främja demokratiutvecklingen i Haninge. Nämnden 
ansvarar för bibliotek, kulturskola, kulturverksamhet, konsthall, konstutställningar och 
offentlig konst samt verksamhet inom kulturmiljöområdet. I nämndens ansvar ingår 
även lokalbokning samt stöd och föreningsbidrag till studieförbund och föreningar inom 
kulturområdet. 
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1.3 Lagstiftning inom nämndens område   
Kultur- och demokratinämndens verksamhet är främst reglerad i bibliotekslagen, 
kulturmiljölagen, kommunallagen samt i barnrättslagen som träder i kraft den 1 januari 
2020.  Det finns också ett flertal lagar och förordningar som styr verksamheten inom 
exempelvis arbetsgivar-, personal- och ekonomiområdet. Därtill finns det ett antal 
beslutade styrdokument som är väsentliga för verksamheten, till exempel Biblioteksplan 
för Haninge kommun 2017-2021, Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-
2025 och Kulturmiljöprogrammet 2020-2030. Alla kommunala styrdokument finns på 
kommunens webbplats eller intranät. 
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2. Förutsättningar 

2.1 Politisk plattform för 2019–2022 

Mittensamarbetet har kommit överens om en politisk plattform med fyra 
utgångspunkter som ska styra den politiska viljan under mandatperioden. Det är:  

 Ett Haninge som är öppet och demokratiskt 

 Ett Haninge som är ekologiskt hållbart 

 Ett Haninge som fortsätter att utvecklas 

 Ett Haninge som håller ihop  
 
Den politiska plattformen innehåller ett stort antal åtgärder som ska genomföras under 
mandatperioden. Åtgärderna är av olika karaktär och kan handla om både konkreta 
aktiviteter eller mer omfattande utredningar. Vissa åtgärder ingår i kärnverksamheten 
(grunduppdragen) och förbättras löpande. Det finns även åtgärder som omfattas av de 
strategiska målen i mål och budget, eller som redan pågår som följd av tidigare uppdrag. 
Under 2019 följde vi upp kommunens arbete med åtgärderna i en separat redovisning, 

Åtgärder i Politisk plattform 2019–2022. Av uppföljningen framgår status för varje åtgärd, 
vilken nämnd som är ansvarig samt vilka förvaltningar/nämnder som medverkar i 
arbetet.   
 
I den politiska plattformen har mittensamarbetet tagit ut en övergripande riktning för 
Kultur- och demokratinämndens verksamhetsområde 2019-2022.  Där framgår att 
Haningeborna ska leva med god tillgång till ett kultur- och fritidsliv som är jämställt och 
tillgängligt oavsett ålder. Samarbetet med kultur- och föreningslivet i kommunen ska 
stärkas. Tillgången till möteslokaler ska finnas i varje kommundel till en rimlig kostnad. 
Stödet till studieförbunden ska fortsätta och engagemanget som drivs inom 
civilsamhället digitalt ska inkluderas. 
 
Haninges bibliotek ska vara bemannade och finnas i alla kommundelar. Kulturhistoriska 
platser runt om i kommunen ska värnas och utvecklas. Kommunen ska arbeta 
förebyggande för att motverka utslagning bland barn och unga. Kommunen 
anläggningar för kultur ska vara öppna under helger och lov.   
 
I den politiska plattformen presenteras ett flertal åtgärder som är av särskild vikt för 
kultur- och demokratinämnden 
 

- Kultur- och föreningslokaler ska byggas i Jordbro för att möta det behov som 
uppstår när nuvarande lokaler rivs  

- Kulturparken i Handen ska utvecklas 
- Kommunen ska ta fram en strategi för att främja lokaluthyrning till föreningar.  
- Kommunen ska utveckla särskilda kultur- och fritidsinsatser till äldre med syfte 

att bryta isolering och ensamhet. 
- Nyttjandet av kommunens lokaler ska göras mer flexibelt  
- Kulturföreningar ska ges bättre förutsättningar för att delta i integrationsarbetet. 
- Möjligheterna för fler aktörer att vara delaktiga i Kulturskolan ska förbättras 
- Föreningsstödet i Haninge ska demokratisäkras 
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2.2 Viktiga faktorer för nämnden 
Kultur skapar värden. Det kan vara värden i form av ekonomiska förstärkningar, fler 
jobb och högre sysselsättning, ökad attraktivitet och en stärkt positiv image av platser.  
Kultursektorn fyller därför en viktig funktion i arbetet med att skapa attraktiva 
livsmiljöer. När Haninge bygger stad är det viktigt att bygga en stad som ger utrymme åt 
liv och innehåll. I arbetet med att genomföra detta möter förvaltningen ett antal 
utmaningar som också berör samhället i stort som globalisering, digitalisering, 
urbanisering och välfärdens framtida finansiering, för att nämna några exempel. Nedan 
följer en sammanställning av viktiga faktorer för nämnden där ett antal trender eller 
skeenden identifierats, som på olika sätt bedöms vara relevanta att känna till och förhålla 
sig till.  

Volymförändringar 

Volymförändringar påverkar inte kultur- och demokratinämndens verksamhet linjärt. 
Anpassningar till volymförändringar sker stegvis i form av till exempel ytterligare ett 
bibliotek, det vill säga inte per capita så som mekanismen inom elevpengen. I takt med 
en växande befolkning i kommunen ökar dock kraven på tillgängliga mötesplatser för 
kultur. För kultur- och demokratinämnden innebär till exempel utvecklingen av den 
regionala stadskärnan, ökade förväntningar på ett utbud av verksamheter med hög kvalitet 
i attraktiva och tillgängliga lokaler med generösa öppettider. Haninge kulturhus är en av 
stadskärnans viktigaste målpunkter och en ökad befolkning kommer att ställa ökade krav på 
en utveckling av verksamheterna.  

Varierat kulturdeltagande 

Befolkningen i Sverige deltar i hög utsträckning i olika typer av kulturaktiviteter. Det 
finns dock vissa skillnader mellan olika grupper i samhället, bland annat att kvinnor 
deltar i högre utsträckning än män, yngre personer deltar mer än äldre och personer med 
högre utbildning, uppnådd klass och högre inkomst deltar i högre utsträckning än övriga. 
Skillnaderna mellan kulturområden kan dock skifta. Inom traditionella kulturområden 
(läsa bok, konstutställning, dansföreställning etc.) har socioekonomiska faktorer stor 
påverkan Medan för deltagande inom populärkultur har dessa faktorer, utöver ålder, inte 
någon särskild betydelse för deltagandet. Sett specifikt bland barn och unga är 
kulturdeltagandet högt generellt, men flickor deltar i något högre utsträckning än pojkar 
och barn till föräldrar med längre utbildning deltar i högre utsträckning än barn till 
föräldrar med kortare utbildning. Däremot finns det inte några tydliga skillnader mellan 
barn med svensk eller utländsk bakgrund. (Myndigheten för kulturanalys [Myka], 2018, 
”Kulturvanor i Sverige 1989-2017”, Myka 2017, ”Barns och ungas kulturaktiviteter”) 

Digital delaktighet  

Digitala informationskanaler och tjänster utgör en mer central del av den service som 
offentliga organisationer erbjuder. De utgör en möjlighet för att stärka demokratin och 
tillgängligheten av vårt utbud. Uppkopplingen i Sverige är generellt sett hög men inom 
vissa grupper, framför allt äldre, saknar fortfarande nära hälften en internetuppkoppling. 
Utöver att tillgängliggöra verksamhet digitalt behöver de offentliga organisationerna 
arbeta med att analysera målgruppers medie- och informationskunskap och arbeta för att 
stärka den inom sina områden för att främja en digital delaktighet. (IIS, 2018, 
”Svenskarna och internet 2018”) 
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Kulturen lyfts fram i det regionala utvecklingsarbetet  

En ny rapport från Region Stockholms kulturförvaltning visar på möjligheter att 
utveckla konstnärliga produktionsplatser i de regionala stadskärnorna. Fokus för 
utredningen har varit bild- och formområdet, samt förutsättningar för utveckling av nya 
produktionsplatser i tre av regionens kommuner som i den regionala utvecklingsplanen, 
RUFS 2050, pekas ut som regionala stadskärnor: Haninge kommun (Haninge stad), 
Järfälla kommun (Barkarbystaden) samt Huddinge kommun (Flemingsberg och 
Kungens kurva).  

Bakgrunden är att befintliga produktionsplatser för professionell konst och kultur i de 
centrala delarna av regionen är under stark press. Tidigare mindre attraktiva fastigheter 
och mark i Stockholmsregionens centrala delar omvandlas till eller bebyggs i snabb takt 
med nya bostäder, arbetsplatser, kommunikationer och service. Denna utveckling 
pressar bort utövande konstnärer och kulturskapare som med generellt låga inkomster 
har svårt att bära marknadsmässiga hyror. Redan idag beräknar Stockholms stad att det 
saknas produktionsplatser för 450 konstnärer till en yta motsvarande cirka 12 000 
kvadratmeter. Utredningen pekar därför på ett stort behov av ett breddat åtagande inom 
Regionen och dess övriga kommuner för det konst- och konstnärspolitiska fältet. 

Immateriellt kulturarv  

Diskussionen om immateriellt kulturarv, och hur det kan bevaras och utvecklas, har 
intensifierats de senaste åren. Immateriellt kulturarv berör bland annat seder och bruk, 
traditioner och kreativa uttryck. En ökad digitalisering, mångfald och globalisering har 
bidragit till denna diskussion. I november 2018 fick Sverige, med ”Sagobygden” som 
handlar om berättartradition, det första immateriella kulturarvet som tagits med i 
UNESCO:s register för en god metodik för att trygga immateriella kulturarv. 
 

Social hållbarhet 
I kulturstrategin för regionen lyfts kultur och kulturmiljö som en viktig resurs för dagens 
stadsplanering och som ett av fyra viktiga resursområden. För att uppnå en attraktiv 
boendemiljö behöver kultur och kulturmiljö integreras mer i stadsplaneringen, detta 
anses särskilt viktigt för de kommuner som har regionala stadskärnor enligt RUFS 2050. 
Att integrera kulturmiljö i stadsplaneringen lyfts även upp i metoder som Cultural 
planning och av Riksantikvarieämbetet som en metod för att öka platsers sociala 
hållbarhet och potential som besöksmål.   
 
Även i Agenda 2030 lyfts social hållbarhet fram som en viktig faktor. I en allt mer global 
värld är social hållbarhet ett viktigt mål. Inom ramen för social hållbarhet är kulturarvet 
en viktig faktor som kan bidra till att ge platser identitet och historia och därmed bidra 
till ett inkluderande samhälle där medborgare oavsett bakgrund känner tillhörighet med 
platsen de bor på. Kulturarvet kan också öka platsers attraktivitet och skapa besöksmål 
som därmed också blir en drivkraft för regional och ekonomisk tillväxt.   

Biblioteken som mötesplats  

Biblioteken är den mest spridda och besökta kulturinstitutionen. Bibliotekens 
verksamhet utvecklas i en riktning där utlåningen minskar, samtidigt som deras roll som 
mötesplats för olika aktiviteter ökar, exempelvis sagostunder, boksamtal, föreläsningar 
och olika former av utställningar. Bibliotekens ökade betydelse som mötesplats har 
inneburit en trend där kommuner inrättar medborgarkontor i eller i anslutning till 
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biblioteken för att erbjuda olika former av service till medborgare. Biblioteken har även 
en viktig roll i att arbeta mot falsk informationsspridning och ökad källkritik i en digital 
tid. 

Ökad migration och språklig mångfald  

En ökad migration bidrar till en ökad språklig mångfald bland kommunens invånare. 
Biblioteken har här en viktig roll i att främja tillgång på medier med språklig mångfald, 
vilket även inbegriper de nationella minoritetsspråken. Dessa områden utgör också två 
av de reformprogram som föreslås inom förslag till Nationell biblioteksstrategi 
(Kungliga biblioteket 190307). 

Kultur och hälsa  

Kultur och hälsa har fått ökad betydelse och genomslag som forskningsområde i Sverige 
och internationellt. Forskning har påvisat att det finns ett tydligt samband mellan kultur 
och hälsa och att kulturen kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av 
hälsofrämjande insatser. Inom hjärnforskningen visar till exempel en rad studier att 
kulturaktiviteter som dans och körsång har en positiv effekt på hälsan.   

Nya statliga mål för funktionshinderspolitiken 

I slutet av 2017 antog Riksdagen ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för 
funktionshinderspolitiken. Målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Sedan dess pågår ett 
arbete med att utveckla hur principen om universell utformning kan implementeras, 
vilket exempelvis inkluderar fysisk miljö och tjänster. Det håller även på att utvecklas nya 
metoder för uppföljningen av det nya målet och i april 2019 kom betänkandet Styrkraft i 
funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23). Styrutredningen har haft i uppdrag att se över 
styrning och uppföljning av den nya funktionshinderspolitiken. Implementeringen 
föreslås ske genom sju prioriterade samhällsområden med övergripande mål och 
riktlinjer, där kultur är ett av de prioriterade områdena. 
 
Regeringen har även gett Myndigheten för delaktighet, MFD, uppdraget att kartlägga 
enskildas tillgång till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och hur man lokalt och regionalt 
främjar en aktiv fritid.  

2.3 Aktuellt om ekonomi och verksamhet 

Nämndens driftprognos efter andra tertialet är ett överskott med 1 000 tkr. Förutom 
nämndens oförbrukade reserv är de huvudsakliga anledningarna tillfälligt vakanta 
tjänster och lägre kapitalkostnader än beräknat. Den aktuella investeringsprognosen är 
ett överskott med 21 993 tkr. Merparten av den totala investeringsbudgeten på 27 963 
tkr avser den offentliga konsten.  

2.4 Intern kontroll 

Kultur- och demokratinämnden ansvarar för att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den 
interna kontrollen ska vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. Den vävs in i och 
berör många delar och processer i verksamheten. Det handlar om tydlighet, ordning och 
reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi.  
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Kommunfullmäktiges strategiska politiska mål förtydligar politiska prioriteringar. 
Lagstyrd verksamhet och verksamheternas grunduppdrag ingår inte i politiska mål, vilket 
ställer ökade krav på löpande uppföljning och förbättring. Vid löpande uppföljning av 
t.ex. verksamheternas nyckeltal och styrdokument kan brister identifieras som har 
betydelse för den interna kontrollen.  
 
Kommunstyrelsen, nämnder och bolagen ska varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen är ett hjälpmedel för 
att uppnå mål, regelverk och grunduppdrag. Enligt planen kontrolleras att utvalda 
rutiner och processer fungerar som de ska. Den följs upp och återrapporteras i samband 
med delårs- och årsredovisning. 
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2.5 Förvaltningens organisation 
För att arbeta så nära medborgarna som möjligt har Kultur- och fritidsförvaltningen en 
geografiskt indelad matrisorganisation med områdeskontor på tre platser i kommunen:  
 
 

Område norr  
Här ingår Brandbergen, Gudö, Vendelsö, Vega, Norrby och Dalarö samt den norra de-len 
av skärgården med öarna Ornö, Fjärdlång och Huvudskär. Områdeskontoret ligger i 
Brandbergen i samma lokaler som Haninge Kulturskola.  
 
I området finns fyra fritidsgårdar: Brandbergsgården, Dalarögården, Lyckebygården och 
Vendelsögården. Här finns även två bibliotek, Brandbergens bibliotek och Ornö bibliotek.  
Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i norr är: 
Föreningsbyrån  och Haninge kulturskola.  
 
Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Brandbergens IP, Dalarö IP, Fjärdlång, 
Haningevallen och Skutans Gård. Utöver det tillkommer ett antal anläggningar och 
idrottshallar som förvaltningen har underhållsansvar för.  
 
Område central  
Område central består av Handen med de stora kultur- och fritidsanläggningar som ligger 
där. Områdeskontoret ligger i Haninge kulturhus i centrala Handen.  
 
I område central finns fritidsgården Ekens gård, samt Lilleken med verksamhet för ung-
domar med funktionsnedsättning. Här finns även Torvalla Sportcentrum med simhallen och 
Haninge kulturhus med Handens bibliotek, konsthall och konstverkstad.  
 
Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i område 
central är offentlig konst, gemensam biblioteksservice och idrottshallar.  

Förvaltningschef

Område Norr Område Central Område Syd

Utveckling och stöd
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Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Rudans gård och Torvalla IP. Utöver det 
tillkommer ett antal anläggningar och idrottshallar som förvaltningen har underhållsansvar 
för.  
 
Område syd  
Här ingår Jordbro, Västerhaninge och Tungelsta, samt den södra delen av skärgården med 
öarna Muskö, Utö och Nåttarö. Områdeskontoret ligger i Jordbro kultur- och föreningshus.  
I området finns Jordbro parklek, samt tre fritidsgårdar: Tungelsta fritidsgård, Åbygården och 
Ung 137. Här finns även två bibliotek, Västerhaninge bibliotek och Jordbro bibliotek.  
Funktioner som betjänar hela kommunen men har sin organisatoriska placering i syd är 
Friluftsarbetet, Miljöverkstan och kulturmiljöfrågor.  
 
Fastigheter i området som ägs av förvaltningen är Hanveden IP, Höglundabadet, Tings-
huset, Tungelsta IP, Tungelsta ridklubb och Östnora servicehus. Utöver det tillkommer ett 
antal anläggningar och idrottshallar som förvaltningen har underhållsansvar för.  

 
Utveckling och stöd  
Centralt på förvaltningen finns avdelningen Utveckling och stöd som har till uppdrag att 
bistå förvaltningens chefer och verksamheter med aktiviteter och stöd. Här finns strateger, 
verksamhetscontroller, utredare, nämndsekreterare och assistenter. Avdelningen har sina 
lokaler i kommunhuset.  
 
Avdelningens uppdrag består i att driva förvaltningens utvecklingsarbete, administration, 
ämneskompetensutveckling, verksamhetsutveckling och uppföljning. Utveckling och stöd 
representerar förvaltningen i kommunövergripande arbetsgrupper och erbjuder stöd till 
förvaltningens chefer.  
 
Strategerna är sex till antalet och stödjer förvaltningsledningen och verksamheterna utifrån 
sin specifika sakkompetens inom områdena: anläggningar, kultur, tillgänglighet, bibliotek, 
idrott, barn och ungdom.   
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3. Fullmäktiges målområden och mål för 2020-2022  
 
Haninge har två målområden för ett gott liv i Haninge; Miljö och samhälle 
respektive Medborgare. 
 

 
 
 

Målområdet Medborgare har fokus på medborgarnas intressen så att de upplever 
fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Haninge. Det är viktigt med ett 
gott bemötande med våra medborgare, då kommunen levererar välfärd och service. 
 
Målområdet Miljö och samhälle handlar om att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart 
samhälle både för dagens och kommande generationers medborgare, besökare, 
näringsliv och föreningsliv.  
 
Utgångspunkt för Strategi och budget 
Mål och Budget 2020–2021 är utgångspunkten för Strategi och budget. Enligt Mål och 
budget ska nämnder och bolag i första hand använda resultatindikatorer för styrningen, 
antingen fullmäktiges (om nämndens/bolagets verksamheter kan påverka) eller välja 
egen resultatindikator som verksamheterna kan påverka. 
 
Den politiska plattformen anger övergripande inriktning som ger vägledning för 
nämndens prioriteringar. 
 
Om det inte finns relevant indikator inom nämndens eller bolagets verksamheter 
används strategier. Strategi är en övergripande prioritering eller inriktning för att nå 
målet. Strategi gäller för mandatperiod. För vissa mål finns det kommunövergripande 
strategier i långsiktiga styrdokument som kan påverka. Exempel är klimat- och 
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miljöpolitiskt program. Antal strategier bör vara 1-2 per mål för att få tydligare 
prioritering. 
 
I detta avsnitt finns de mål som nämnden/bolaget ansvarar för. I målen anges 
fullmäktiges resultatindikatorer, eventuellt nämndens egen resultatindikator och en kort 
beskrivning av nämndens prioriteringar.  

3.1 Målområde Miljö och samhälle 

Mål 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant 

Ansvariga för målet är samtliga nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har en 
samordnande roll. 
 
Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilfria resor 
och transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor 
och transporter vara fossilfria enligt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Alla 
resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilfria år 2030. Naturvärden, 
biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. 
Kommunens verksamheter ska utgå från ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.  
 

Resultatindikatorer Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2022** 

KF Andel inköpt fossilfritt 
bränsle (%) 
  

    50 

KF Andel inköpta ekologiska 
livsmedel* (%) 

35 37 39  60 

KF Energianvändning i 
kommunala lokaler resp 
bostäder 

     

*till och med 2019 har procentandel baserats på kostnad. Från 2020 ändras till andel av 
kg.  
**målvärden anges i klimat- och miljöpolitiskt program, beslutat av kommunfullmäktige 
2017-10-09, Diarienummer: KS 2016/580 
 
Nämndens prioritering för att bidra till målet 

- Verka för ett effektivare nyttjande och samutnyttjande av kommunens 
lokaler 

- Aktivt bidra till att uppfylla det klimat- och miljöpolitiska programmet 

3.2 Målområde Medborgare 

Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av 
livet  

Medborgaren ska känna sig trygg i Haninge oavsett var i kommunen man bor, 
bakgrund och ålder. För att skapa trygghet ska kommunal omsorg erbjudas när 
behov uppstår. Insatser utformas utifrån medborgarens egna förutsättningar. Äldre 
har tillgång till god omsorg med bibehållet oberoende. Multisjuka, ofta äldre 
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personer, ställer höga krav på fungerande samverkan inom kommunen och med 
regionen. Ansvariga för målet är alla nämnder och bolag. 
 

Resultatindikatorer Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2022 

KF Elever i åk 8: Jag känner 
mig trygg i skolan, positiva 
svar, andel (%) 
 

89 86 82  90 

KF Trygghetsindex, lokal 
mätning (ej SCB) 

1,6 - 2,3   

 
Nämndens prioritering för att bidra till målet 

- Utveckla och stärka processer som leder till en ökad trygghet i och kring 
nämndens verksamheter och anläggningar med särskilt fokus på Jordbro   

- Främja trygghetsskapande konst i det offentliga rummet 

Mål 5. I Haninge ska ett attraktivt kultur- och fritidsutbud finnas 

Barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur. Demokrati ska 
värnas och utvecklas för att långsiktigt skapa trygghet och sammanhållning. Fler 
möjligheter för människor att mötas spontant ska skapas.  
 
Ansvariga för målet är KDN och IFN 
 

Resultatindikatorer Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål 
2022 

KF Aktiviteter kommunala 
bibliotek för barn och unga, 
antal/1000 inv. 0-20 år 
 

26,6 30,1    

KF Elever som deltar i 
musik- eller kulturskola som 
andel av invånare 7-15 år (%) 
 

14     

KF Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar 7-20 år 

26 29    

 
Nämndens prioritering för att bidra till målet 

- Haninges kulturliv ska vara angeläget och utformas i dialog med invånarna 
- Haninges kulturmiljö ska bevaras, utvecklas och tillgängliggöras  
- Haninges bibliotek ska vara mötesplatser för kultur och livslångt lärande med 

fokus på litteratur och läslust 
- Haninges bibliotek bidrar till besökarens digitala kompetens med modern teknik 

av hög kvalitet 
- Nämndens verksamheter ska vara öppna, inkluderande och tillgängliga för alla 

oavsett villkor och förutsättningar 
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4. Strategiska Uppdrag  
Strategiska uppdrag ska utgå ifrån politiska prioriteringar och ska komplettera 
kommunfullmäktiges mål. Uppdrag ska ha ett tydligt syfte eller problem som ska lösas. 
Uppdrag ska inte avse verksamhet av löpande karaktär eller sådant som styrs av lagkrav. 
Det ska inte handla om mindre uppdrag som egentligen är en aktivitet under ett år. 
Uppdrag bör ges i början av mandatperioden. De ska genomföras under 
mandatperioden eller under en kortare tid.  
 
I Mål och budget 2020-2021 har kommunstyrelsen fyra uppdrag, inga nya uppdrag till 
nämnderna. Under löpande år kan fullmäktige ge kommunstyrelsen och nämnder nya 
uppdrag. 
 
Nedan finns uppdrag som med stor sannolikhet fortsätter 2020. Observera att listan kan 
komma att ändras. Status är per delårsföljningen augusti.   
 
 
Ej påbörjad  
Påbörjad  
Väntar  
Försenad  
Färdig   
Stoppad  

 
 

Uppdrag Status 
2019 KFN 1: (KDN) Utveckla biblioteken mot digital delaktighet   
2017 KFN 1: (KDN) Utveckla plan för bevarande av kulturarv och 
kulturmiljöer  

 

2018 KFN 4: Öka kulturhusets funktion som attraktiv mötesplats mellan 
människor  

 

2019 Utveckla fritidsgårdarnas verksamhet inkl. pröva frågan om 
föreningsdrift  
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6. Kvalitetsstyrning 
För att kommunens strategiska, politiska mål ska uppfyllas och få effekt krävs att 
kärnverksamheterna fungerar. Kärnverksamheten måste genomföras med hög 
kvalitet och god effektivitet. I bilden nedan symboliseras kärnverksamhet i pilen 
Kvalitet och resurser. Kvalitet och resurser består av ett flera gemensamma 
delområden som beskrivs nedan. Nämnden kan också lägga till egna 
kvalitetsområden.  
 
Varje förvaltning och bolag ska ta redovisa kvalitetsresultat i en årlig kvalitetsberättelse 
som redovisas i årsredovisningen. Kvalitetsberättelsen ska kopplas till detta avsnitt i 
strategi och budget, t.ex. genom att återrapportera per område. Om djupare analyser 
krävs, t.ex. av nyckeltal som publiceras sent, ska detta redovisas senast den 31 maj året 
efter.  
 

 
 

6.1 Systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling  

Systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling innehåller både gemensamma 
delar, till exempel processöversyner och digitalisering, men också specifika krav på 
kvalitetsledningssystem utifrån lagstiftning eller andra styrdokument.   

Åtgärder i politiska plattformens åtgärder som ingår i 
kärnverksamheten 

Den politiska plattformen innehåller åtgärder som avser förbättringar eller 
ambitionshöjning i verksamheternas kärnverksamhet.  

Automatisering och digitalisering 

Automatisering och digitalisering är viktigt för att förbättra förvaltningarnas 
verksamheter. Alla nämnder och bolag ska arbeta systematiskt med 

 Översyn av kritiska processer, förenkla och automatisera när nyttan är högre 
än kostnaden. Det kan avse gemensamma processer och systemstöd eller det 
som bara berör en enskild nämnd.  

• Digitalisering om kunden/brukare/medborgare får nytta av detta 

• Effektiv stadsbyggnadsprocess med rätt projekt, rätt moment, i rätt tid på 
rätt sätt 

 
Inom kultur- och demokratinämnden pågår ett utvecklingsarbete för en övergång till det 
internationellt använda systemet Dewey Decimal Classification, DDK. Ett nytt 
klassificeringssystem som innebär att en förändring sker från bokstavsserier till 
sifferserier. DDK är inte en digitaliseringsinsats utan vad som beskrivs, ett 
klassificeringssystem. Det innebär att för de flesta blir biblioteksupplevelsen oförändrad 
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med anledning av systemet. På de bibliotek som redan infört systemet har man lagt 
märke till att det för vissa målgrupper kan vara förenklande att finna sig tillrätta i 
bokletandet då siffror istället för bokstäver används, vilket kan ses som ökad 
tillgänglighet. 
 
Haninge är också en av många kommuner i Sverige som ingår i det samarbete som sker 
tillsammans med SKL i syfte att förbättra lokalboknings- och 
föreningsbidragshandläggning med hjälp av upphandling av mer effektiva systemstöd. 
Målet är att förenkla för medborgaren samt att effektivisera handläggningen så att mer 
tid istället kan läggas på personligt stöd till föreningar i dess utveckling av sin 
verksamhet. 

Uppfylla krav på lagstadgad verksamhet 

I kommunens kärnuppdrag ställs krav på viss servicenivå i lagar, föreskrifter och 
förordningar. Det kan handla om rutiner för handläggning eller att förskoleplats ska 
erbjudas inom given tid. När det inte finns regelverk kan servicenivå utformas i t.ex. 
kommunens beslut om tjänstegarantier.   
 

När kärnverksamheten inte uppfyller lagkrav eller att service inte når godkänd 
kvalitet ska detta fångas upp och åtgärdas av förvaltningen. Återrapportering till 
nämnden eller bolaget görs i kvalitetsberättelsen i årsredovisningen, delårsrapporter 
eller som egen punkt. 

Uppfylla intentioner och krav i kommunala styrdokument 

I kommunen finns ett antal styrande dokument som beslutats av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller bolagsstyrelse. Styrdokument 
kan vara kommungemensamma eller för specifika verksamheter.  
 
I vissa styrdokument anges att nämnder eller bolag är ansvariga för genomförande. 
Uppföljning och återrapportering av kommungemensamma styrdokument 
samordnas av kommunstyrelsen såsom exempelvis klimat- och miljöpolitiska 
programmet. Efterlevnad av styrdokument kan ibland ingå i den interna 
kontrollen.  

6.2 God ekonomisk hushållning 

Kommunens ekonomi måste vara i balans och långsiktigt hållbar. För att 
kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat är det av största betydelse att 
respektive nämnd och bolag klarar sitt uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i 
balans och att investeringsvolymen hålls på en rimlig nivå. 
 

Fullmäktige kommer att besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning anges. Det handlar om nämnder och bolag använder 
resurser effektivt och att kommunen bestämmer vilka nyckeltal som är relevanta att 
följa.  
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6.3 Attraktiv arbetsgivare 
Haninge kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som rekommenderas av 
såväl kommande som redan anställda medarbetare. Kommunen ska tillämpa en 
systematik i sitt arbete med kompetensförsörjning vilken ska inkludera handlingsplaner 
med aktiviteter som säkerställer koncernens kompetensförsörjning på såväl kort som 
lång sikt.  
  
Följande kvalitetsområden ska därför vara i fokus under verksamhetsåret:  

 Kommunens arbetsgivarvarumärke ska vara välkänt såväl internt som externt. 
Det innebär att det ska användas vid rekrytering men även vara en ledstjärna för 
det interna arbetet med att behålla och utveckla medarbetare.  

 Arbetsmiljön ska vara säker, stimulerande och anpassad till både verksamhetens 
och individens behov. Förvaltningen ska arbeta i tätt samarbete med 
företagshälsovården för att nå en lägre sjukfrånvaro. 

 Haninge kommuns chefer ska företräda kommunen, motsvara kommunens krav 
på ledarskap och vara en förebild i både ord och handling. 

 

6.4 Kultur- och demokratinämndens egna kvalitetsområden  
Under 2020 kommer förvaltningen att arbeta med att ta fram ett kvalitetsdokument för 

kultur- och demokratinämnden i syfte att säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet i 

nämndens verksamheter.   
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7. Ekonomiska ramar 
 

7.1 Driftbudget 2020 
I Mål och budget 2020-2021 finns ett uppdrag till kommunstyrelsen enligt följande: 
 
Kommunen har en målsättning att resultatet i budgeten ska uppnå 2 procent av samlade 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Med de ramar som är utdelade i Mål och budget 2020 
så återstår det 18 mnkr för att uppnå ovan målsättning. I stället för att fördela ut beloppet 
generellt på nämnderna uppdras till kommunstyrelsen att hitta specifika effektiviseringar 
motsvarande 18 mnkr. Kommunstyrelsen ska senast i december 2019 redovisa förslag för att 
minska kommunens kostnad med 18 mnkr. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med övriga förvaltningar arbetat 
fram ett förslag som under början av oktober har stämts av med den politiska 
kommunledningen. Förvaltningen kommer under hösten att arbeta vidare med att 
utreda de åtgärder som ska föreslås kommunledningen att gå vidare till slutlig 
prioritering samt därefter till beslut i kommunstyrelse och fullmäktige. 
 
Beslut om åtgärder planeras bli en del av ärendet ”Reviderad Mål och budget 2020-
2021”, vilket behandlas i kommunstyrelsen den 25 november och i fullmäktige den 
9 december. Nämndernas ramar för 2020 kommer då att revideras utifrån detta 
beslut. 
 
Kultur- och demokratinämnden har i Mål och budget 2020 – 2021 tilldelats en driftram 
på 83 800 tkr för 2020 (2019: 82 119 tkr). Ökningen jämfört med föregående års 
ursprungliga ram är 1 681 tkr eller 2,0 procent.  

Fördelning av driftbudget 2020 

I den tilldelade budgeten för 2020 saknas utrymme för generell uppräkning av 
verksamheternas ramar. Istället har specifik uppräkning av lönekostnader gjorts med 1,8 
procent och övriga nettokostnader, exklusive lokalhyra och kapitalkostnader, med 2,4 
procent. I tabellen nedan presenteras den fördelade budgeten med hänsyn tagen till 
samtliga förändringar mellan åren.  
 

 
 
Den detaljerade presentationen per område är i huvudsak fokuserad på förändringar 
utöver de redan nämnda uppräkningarna.  
 

tkr 2020 2019

Nämnd och förvaltningsledning 5 631 4 206

Utveckling och stöd 4 913 5 163

Område Norr 23 669 23 591

Område Central 34 104 34 000

Område Syd 15 482 15 159

Summa 83 800 82 119
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Nämnd och förvaltningsledning 
I Mål och budget 2020 – 2021 anges att Tornberget inte avser höja hyrorna till 
kommunen 2020, exklusive kapitalkostnader för nya investeringar gjorda under 2019. 
Den meningen betyder att hyrorna inte ska höjas för hela lokalbeståndet som 
kommunen hyr, oavsett nämnd. Däremot säger det inget om huruvida hyran för enskilda 
hyresobjekt kommer att öka eller minska. Därför avsätter nämnden ett utrymme för 
eventuella hyresökningar på 200 tkr, vilket motsvarar 1,2 procent av de budgeterade 
hyreskostnaderna för 2019.  
 
Den politiska plattformen för 2019 – 2022 anger ett antal åtgärder inom kommunens 
alla områden. Kostnaden för dessa uppdrag är svår att förutspå, men ett utrymme på 200 
tkr skapas i 2020 års budget.  
 
När den tidigare kultur- och fritidsnämnden delades, delades även budgeten för 
marknadsföring och trycksaker. Den framräknade schablonen för uppdelning resulterade 
i att 37 procent gick till kultur- och demokratinämnden. Schablonen passar dåligt på 
marknadsföring eftersom annonsering och tryckning är större för evenemang och 
programverksamhet inom kultur och bibliotek, än för idrottsanläggningar och 
fritidsgårdar. Därför avsätts ytterligare 174 tkr till marknadsföring i 2020 års budget, 
vilket innebär att den totala budgeten för generell marknadsföring kommer att uppgå till 
340 tkr.   
 
Slutligen ökas nämndens reserv tillfälligt med 900 tkr till 1 400 tkr. Anledningen är 
kommunledningens arbete med att minska kommunens totala kostnader 2020 med 
18 000 tkr, som angavs i Mål och budget 2020 – 2021. Kultur- och demokratinämnden 
har därmed anpassat sin budget för att möjliggöra en minskning på 900 tkr av den 
tilldelade driftramen. Vad kostnadsminskningarna består av redogörs i de berörda 
områdenas avsnitt nedan.  
 
Utveckling och stöd 
Driftbudgeten för avdelningen för Utveckling och stöd minskar 2020 jämfört med 2019 
års budget. Den ena anledningen är minskade kostnader för den regionala bokbåten med 
50 tkr. Den andra anledningen har med besparingen av 18 000 tkr för hela kommunen 
att göra. Nämnden ger Utveckling och stöd i uppdrag att minska sin personalstyrka med 
en halv tjänst med en helårseffekt, vilket innebär en budgetminskning på cirka 300 tkr. 
Tills kommunens ledning har fattat beslut om fördelningen av de 18 000 tkr, placeras 
medlen i nämndens reserv.  
 
Budgeten för att implementera Dewey decimalklassificeringssystem bibehålls på 300 tkr, 
liksom arbetet med barns rätt till kultur på 100 tkr.  
 
Område Norr 
Föreningsbidragen för hela kommunen är placerade i område Norr. Ingen uppräkning 
har skett, i enlighet med remissyttrandet till Mål och budget 2020 – 2021, utan det 
budgeterade beloppet är oförändrat på 4 225 tkr. Även Kulturskolan undervisar i hela 
kommunen. Liksom Utveckling och stöd får Kulturskolan i uppdrag att minska 
personalstyrkan, men med en hel tjänst med en halvårseffekt. Tills kommunens ledning 
har fattat beslut om fördelning av 18 000 tkr, placeras 300 tkr i nämndens reserv.  
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Budgeten för programverksamhet för barn hålls oförändrad på 245 tkr, liksom budgeten 
för kultur på lika villkor, som riktar sig till grundskolans samtliga årskurser, som är kvar 
på 571 tkr. Medlen för den gemensamma satsningen på funkisfestivalen, som 
Kulturskolan medverkar i tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden och 
socialnämnden, förblir på samma nivå som år 2019. Kultur- och demokratinämndens 
avsatta budget för festivalen är 102 tkr.  
 
Område Central 
En budgetjustering görs från kulturhuset i Handen till vuxenkultursamordnaren i 
område Syd avseende programverksamhet för musik och scenkonst. Det justerade 
beloppet är 170 tkr, medan 40 tkr blir kvar i område Central för att finansiera Soppa och 
surr. Den sista enheten som ges i uppdrag att minska personalstyrkan är Biblioteken. I 
avvaktan på att utredningen är klar läggs den besparingen på biblioteket i Handen som 
får minska med en hel tjänst med en halvårseffekt år 2020. 300 tkr placeras i nämndens 
reserv tills kommunledningen har fattat beslut om varifrån 18 000 tkr ska tas.  
 
Övriga budgetar hålls oförändrade, till exempel FreeZone, fritidsmässan, driftkostnader 
för offentlig konst, onsdagsklubben, kulturstipendium och kärlekskväll.  
 
Område Syd 
Budgetjusteringen från kulturhuset i Handen ökar vuxenkultursamordnarens 
programbudget med 170 tkr, utan att förändra nämndens totala belopp för 
programverksamhet. Enligt remissyttrandet till Mål och budget 2020 – 2021 föreslogs en 
total budgetminskning av programbudgeten med 55 tkr. Den totala budgeten för 
programverksamhet för vuxna år 2020 blir därför 375 tkr.  
 
Budgeterade verksamhetsmedel för kulturmiljö blir kvar på samma nivå som 2019, då 
det budgeterade beloppet är 155 tkr.  

Risk- och känslighetsanalys 

Normalt föreligger inga stora ekonomiska risker inom kultur- och demokratinämndens 
verksamhet, men nu råder mer osäkerhet kring Jordbro kultur- och föreningshus framtid 
än föregående år. I budgeten för 2020 är samma belopp avsatt för huset som föregående 
år. Det är ett nettobelopp på 4 670 tkr eftersom budgeterade hyresintäkter har funnits. 
Hur länge hyresgästerna kan vara kvar beror på när huset kommer att rivas. Den 
framtida kostnaden för evakueringslokaler är ännu inte fastställd, eftersom dessa inte är 
säkerställda. Normalt ska en verksamhet betala sin ordinarie hyreskostnad under en 
evakueringsperiod, men i detta fall är evakueringstiden okänd, vilket talar för en 
anpassning till evakueringshyran och en eventuell ramjustering. Det ska tilläggas att 
hyran för hela huset kostar mer än 4 670 tkr, men den delas även av Jordbro bibliotek 
och Ung 137.  
 
Vid delningen av den tidigare kultur- och fritidsnämnden gick ansvaret för Jordbro 
kultur- och föreningshus till Information och kunskap i område Syd. För att undvika 
sammanblandning med andra kostnader på samma ansvarskod, särskilt i tider med stor 
osäkerhet, kommer en ny ansvarskod öppnas för att samla upp intäkter och kostnader 
för Jordbro kultur- och föreningshus. Den nya koden ska avse både det befintliga huset, 
de tillfälliga evakueringslokalerna såväl som det framtida kulturhuset i Jordbro.  
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7.2 Investeringsbudget 2020 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2020 – 2021 tilldelat kultur- och 
demokratinämnden en investeringsbudget på 6 800 tkr. Därutöver har medel för 
lokalinvesteringar avsatts till Tornberget för utbyggnaden av Haninge kulturhus för 2020 
och år 2021 tillkommer ytterligare medel för ett nytt allaktivitetshus i Jordbro. En 
förändring jämfört med tidigare år är att investeringsmedel för konstnärlig utsmyckning 
kommer tilldelas i samband med att kommunstyrelsen beslutar om 
igångsättningstillstånd för aktuellt objekt. Ett uppskattat värde för år 2020 är 4 500 tkr, 
men det faktiska totalbeloppet kommer inte vara känt förrän vid slutet av år 2020.  
 
Kommunfullmäktige uppmanar nämnden att prioritera och fördela investeringsbudgeten 
på 6 800 tkr, vilket sker nedan:  
 

 
Biblioteken ska förbättra skyltningen avseende bemötande och tillgänglighet. I syfte att 
öka likvärdigheten i de olika kommundelarna behöver Brandbergens bibliotek samt 
biblioteket i Västerhaninge genomföra nyinköp, underhåll och renoveringar.  
 
Med den nya barnrättslagen som träder i kraft den 1 januari 2020 behöver biblioteken 
stärka barnperspektivet i lokalerna avseende tilltal, lokalutformning och inventarier. 
Inspiration har hämtats från barnbiblioteken Kanini och Balagan i Malmö.  
 
Den nuvarande bokbussen har varit i bruk sedan 2009 och behöver ersättas med en ny. 
Bokbussen skulle även kunna användas av Miljöverkstans personal för att transportera 
sig till barn och unga som har svårt att komma till lokalerna i Rudan.  
 
Budgeten för ospecificerade investeringsprojekt kommer i huvudsak att fördelas i början 
på 2020 och beslut inom denna del av ramen fattas av förvaltningschefen enligt gällande 
delegationsordning. Alla aktuella investeringsprojekt redovisas i de ordinarie 
månadsuppföljningarna.  
  

tkr 2020

Bibliotek; skyltning, inredning, inventarier 2 700

Bokbuss/naturbuss 2 800

Ospecificerade projekt 1 300

Totalt 6 800
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Bilaga: Investeringsbudget för offentlig konst år 2020 

Bakgrund 
Sedan tjugo år tillbaka har Haninge kommun avsatt 1 procent av alla 
lokalinvesteringar till investeringsmedel för offentlig konst. Avsättning till 
lokalinvesteringar och den offentliga konsten har skett samtidigt i de årliga Mål och 
budget-besluten.  
 
Haninges befolkning ökar, vilket medför lokalinvesteringar. Planeringsprocessen 
och kapacitetsbehovet för nya lokaler har skiftat från det att investeringsmedel för 
lokaler avsatts till att en lokal verkligen blir byggd. Av olika orsaker blir inte alla 
lokaler byggda eller renoverade. När lokalrenoveringar inte har blivit av, har de 
avsatta investeringsmedlen för offentlig konst lämnats oförändrade.   
 
Aktuell investeringsbudget för offentlig konst år 2019 uppgår till 22 833 tkr.  
 

Mål och budget 2020 – 2021 
Den föreslagna Mål och budget 2020 – 2021 innehåller en förändring gällande 
lokalinvesteringsbeloppet som 1 procent ska räknas på för varje kalenderår. Istället 
för att räknas på alla lokalinvesteringar som anges i Mål och budget 2020 – 2021, 
ska 1 procent tilldelas kultur- och demokratinämnden löpande på de 
igångsättningstillstånd som kommunstyrelsen beslutar om.  
 
En uppskattad siffra på 4 500 tkr för år 2020 finns angiven i Mål och budget 2020 
– 2021.  
 

Förändring för kultur- och demokratinämnden 
Kultur- och demokratinämnden har tidigare beslutat om fördelning av kommande 
kalenderårs investeringsbudget i december månad. Eftersom investeringsbeloppet 
för 2020 inte kommer att vara känt i december 2019, kommer nämnden inte kunna 
fatta ett sådant beslut denna gång. Nämnden och förvaltningen behöver anpassa 
sin planering, handläggning och beslutsfattande efter detta nya tidsperspektiv, där 
år 2020 blir ett övergångsår mellan de två olika metoderna.  
 
 
 
 


