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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-08-15 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: Gör om grusplanen i Svartbäcken till en 

konstgräsplan (dnr KOFN 2017/117)

- Medborgarförslag: Införskaffa en hjärtstartare till varje stor 
sporthall (dnr KOFN 2017/118)

- Medborgarförslag: Gör en äventyrsbana i något skogsparti 
(dnr KOFN 2017/119)

- Medborgarförslag: Bygg upp avancerade klätterväggar (dnr 
KOFN 2017/120)

- Medborgarförslag: Båtbrygga/båtklubb vid Gårdens Bad – 
Drevviken (dnr KOFN 2017/133)

- Medborgarförslag: Båtbryggor eller en båtklubb i Drevviken 
(dnr KOFN 2017/134)

Förslag till beslut
1. Medborgarförslagen tas till beredning.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-08-15 KOFN 2017/33
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare/utredare

Expedieras: Akt

För verkställighet: Lotta Gusterman 

För kännedom: 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-07-27 KOFN 2017/70
Handläggare
Daniel Hult, utredare

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

Medborgarförslag: Placera den tilltänkta simhallen i 
Vega

Sammanfattning
I ett medborgarförslag som inkom till Haninge kommun 2017-01-16 
föreslås att den planerade simhallen ska placeras i stadsdelen Vega; 
mer specifikt på den obebyggda fastigheten i korsningen Kvarntorps 
allé och Mjölnare Grips väg, alternativt att den införlivas i det 
planerade allaktivitetshuset. Förslagsställarens motivering är att en 
placering av simhallen i Vega skulle öka den nya stadsdelens 
attraktionsvärde.

Förvaltningens synpunkter
I kommunfullmäktiges Mål och budget 2016/2017 gavs kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att påbörja en förstudie kring en ny 
simhall. I det efterföljande förstudiearbetet togs ett flertal olika 
placeringar i beaktning. Bland dessa ingick dock inte Vega då det i 
uppdraget fanns en önskan om att i första hand utgå från kommunens 
södra delar som möjlig placering. 2016-06-16, § 79, beslutade kultur- 
och fritidsnämnden att vidare utreda Västerhaninge centrum, 
Hanveden och Torvalla IP som möjliga placeringsalternativ. I den 
slutrapport som kultur- och fritidsnämnden godkände 2017-05-31, § 
61, för vidare behandling av kommunfullmäktige kvarstår 
Västerhaninge centrum och Torvalla IP som möjliga placeringar 
sedan det fastslagits att Hanveden är olämplig på grund av vattentäkt.

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att kommunen 
bör satsa på att göra Vega till en attraktiv stadsdel. Av denna 
anledning är förvaltningen väl involverade i planeringen av det 
blivande allaktivitetshuset. I planeringsarbetet gällande 
allaktivitetshuset så finns det dock inga planer på att även införliva en 
simhall. Förvaltningen ser att det ändå finns goda möjligheter att 
allaktivitetshuset kan bli en välriktad satsning på meningsfull fritid för 
invånare i och omkring Vega.

Med anledning av de placeringsalternativ som kultur- och 
fritidsförvaltningen har utrett och att kommunfullmäktige nu 
behandlar ärendet anser förvaltningen att är olägligt att föra in Vega 
som ytterligare en möjlig placering i detta skede. Förvaltningen tackar 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-07-27 KOFN 2017/70
Handläggare
Daniel Hult, utredare

därför för förslaget men finner det lämpligt att avslå i avvaktan på 
kommunfullmäktiges beslut gällande det fortsatta arbetet med 
simhallen. 

Underlag för beslut
- Medborgarförslag 2017-03-02 – Placera den tilltänkta simhallen i 
Vega.

Förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef Utveckling och stöd

Expedieras: Akt, KS

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren, Klas Sandberg
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-08-18 KOFN 2017/103
Handläggare
Sara Nilsson & Dennis Fast, idrottsstrateg & anläggningsstrateg

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

Medborgarförslag: Fotbollsplaner i Vega

Sammanfattning
I ett medborgarförslag, daterat 2017-03-20, föreslås att kommunen tar 
tillbaka grundbeslutet gällande 11-mannafotbollsplan i detaljplanen 
för Vegastaden samt tar tillbaka grundbeslutet kring Måsöskolans 
fotbollsplan som enligt förslagsställaren skulle vara en 9-mannaplan 
med en ”spontanyta” för barn och unga att samlas på. 

Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen ser att behov finns av fotbollsplaner i 
Vegaområdet, vilket även tagits hänsyn till i kommunens Mål och 
Budget 2018-2019 då kultur- och fritidsnämnden blivit tilldelade 3,5 
miljoner kronor för att anlägga en konstgräsplan i Vega.  

En stor utmaning som kommunen står inför är att få marken att räcka 
till både bostäder och rekreation, särskilt med tanke på att 
bostadsbehovet är stort. 

Detta till trots finns i detaljplan Vega DP 2 två områden som är 
planerade för parkmark. Där tittar kommunstyrelseförvaltningens 
mark och exploateringsenhet på möjligheten att anlägga en 7-manna- 
och en 11-mannafotbollsplan. 

I samband med ombyggnad/renovering av Måsöskolan pågår just nu 
byggande av en 7-mannakonstgräsplan på den tidigare grusplanen. 
Den planen kommer förutom att fylla skolans behov också vara 
tillgänglig för föreningsbokningar och spontant utövande. 

Kultur- och fritidsförvaltningen delar förslagställarens uppfattning om 
behov av fotbollsplaner för både föreningsverksamhet och för mer 
spontant utövande i Vegaområdet. Vi kan också konstatera att 
Haninge kommuns berörda förvaltningar gemensamt gör sitt bästa 
för att tillmötesgå detta behov.

Underlag för beslut
- Medborgarförslag daterat 2017-03-20

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 2017-08-18 KOFN 2017/103
Handläggare
Sara Nilsson & Dennis Fast, idrottsstrateg & anläggningsstrateg

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: Förslagsställaren, MEX, SBF 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-11 KOFN 2017/140
Handläggare
Linn Eriksson, controller

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

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2017

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden arbetar under 2017 med samtliga av 
kommunfullmäktiges tolv mål. Nämnden har utformat strategier för 
arbetet med att uppnå målen och har i vissa fall valt egna indikatorer 
för att mäta utvecklingen. En utförlig redovisning av arbetet återfinns 
i nämndens bifogade delårsrapport 2, som även innehåller en 
sammanställning av hur arbetet med det kulturpolitiska och det 
idrottspolitiska programmet fortskrider samt ett avsnitt om intern 
kontroll.

Resultatet för nämnden efter andra tertialet är 122,3 mnkr, vilket är 
4,6 mnkr bättre än periodiserad budget. De flesta enheterna har 
positiva avvikelser eller är nära noll, utom föreningsbidragen. 
Nämndens helårsprognos är ett överskott på 1,5 mnkr. 

Förvaltningens synpunkter
Nämndens verksamheter bidrar till den kommungemensamma 
måluppfyllelsen för samtliga tolv mål. Per augusti månad bedöms 
nämndens strategier vara delvis uppfyllda, på väg att uppfyllas eller i 
några fall helt uppfyllda.

Underlag för beslut
- Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2 2017

Förslag till beslut
1. Rapporten godkänns. 

__________

Maria Lindeberg 
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef Utveckling och stöd
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-11 KOFN 2017/140
Handläggare
Linn Eriksson, controller

Expedieras: Akt, KS

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar under 2017 med samtliga av kommunfullmäktiges tolv mål. 
Nämnden har utformat strategier för arbetet med att uppnå målen och har i vissa fall valt egna 
indikatorer för att mäta utvecklingen.

Mycket har hänt inom nämndens ansvarsområden under tertialen. Exempelvis är uppdraget om 
kulturmiljöinventering av Västerhaninge, Handen (inkl. Vega, Kolartorp och Kvarntorp) och 
Jordbro nu färdig och områdena Vendelsö och Vendelsömalm står näst på tur. Ett flertal 
arbetsmöten för kulturmiljöprogrammet har hållits och styrdokumentet är planlagt för remiss 
under hösten 2017.

Under sommaren har Ungkulturhuset Porten genomfört flera offentliga arrangemang (t.ex. 
Jordbro modefestival) och ett antal musik och grillkvällar samt resa och deltagande på 
Norbergsfestivalen den 27-29 juli. Kulturhuset och Handens bibliotek fortsätter arbeta med ett 
levande kulturhus och marknadsför program och aktiviteter i sociala medier och kulturkalendern. 

Liksom föregående år har kommunen rekvirerat statsbidrag för sommarlovsaktiviteter från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Ett stort antal arrangemang och 
sommarlovsaktiviteter har genomförts i Haninge tack vare bidraget och utfallet med 
projektmedlen kommer att redovisas under hösten.

Miljöverkstan fortsätter arbetet med att erbjuda aktiviteter och kurser där deltagarna ges exempel 
på en mer hållbar livsstil. Miljöverkstans nya utställningslokaler blev färdigställda under våren och 
invigdes i början av sommaren. Sommarens aktiviteter på parkleken har haft en friluftsinriktning 
och fokus på miljö där barn har bl.a. fått lära sig mer om allemansrätten och relationen mellan 
människan, djur och natur. Fritidsgården Ung 137 fortsätter arbetet med att färdigställa en 
Miljöstation. 

Kulturskolans musikskola arrangerade i maj tillsammans med St. Eskils kyrka ett evenemang med 
unga musikanter och man förbereder under hösten en julkonsert tillsammans med Lidakyrkan. 
Det nya bokningssystemet håller på att implementeras och kommer att tas i bruk i samband med 
höstterminens start. En tillgänglighetsplan för Kulturskolan kommer att färdigställas inom kort.

Som ett led i att höja kompetensen och förståelsen för barn och ungdomars förutsättningar och 
livsvillkor har enkätundersökningen Ung Livsstil genomförts. Arbetet med enkäten är nu slutfört 
förvaltningen hoppas att materialet kommer att bidra till utveckling av verksamheter och 
arbetssätt. Spridning av resultaten kommer att påbörjas under hösten. 

Förvaltningen har genomfört en workshop med personal från utbildningsförvaltningen utifrån 
det gemensamma arbetet med kulturrådets bidrag Skapande skola. Syftet är att öka alla elevers 
rättighet att ta del av kultur inom ramen för skoldagen. 

En utvärdering av förvaltningens konstpedagogiska arbete perioden 2002–2017 har genomförts. 
Arbetet ska mynna ut i en plan för hur verksamhet ska bedrivas framöver. 
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Viktiga händelser och områden

Den 9 maj hölls fritidsmässan som riktar sig till nyanlända och vars syfte är skapa nya möten 
mellan nya Haningebor, kommunens föreningar och kommunala verksamheter. Mässan lockade 
ca 500 besökare och kulturhuset fylldes med besökare som fick en uppfattning kommunens 
många föreningar och verksamheter. Genom utbudskatalogen som trycks i tusen exemplar 
fortsätter kontaktförmedlingen där kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med 
socialförvaltningen och centrum för mottagning av nyanlända sprider information om 
kommunens föreningsliv. 

Den 10 juni genomförde fritidsgårdarna Åbygården och Tungelsta fritidsgård en 
ungdomskarneval i Västerhaninge. Karnevalen genomfördes i samarbete med föreningslivet och 
ett femtiotal ungdomar deltog i planeringen samt i genomförandet av karnevalen och festen. 
Uppskattningsvis besökte ca 400 personer karnevalen och fritidsgårdarna kommer inom kort att 
påbörja planeringen av julmarknaden på Hanvedens IP som arrangeras av Västerhaninge IF i 
december.

Haninges Kulturskola arrangerade två ”öppet hus”-evenemang i slutet av augusti och i början av 
september. Förvaltningens kultursamordnare har genomfört kostnadsfria föreställningar i 
skärgården under sommaren och föreställningar med Moomsteatern, vars skådespelare har en 
intellektuell funktionsnedsättning, är bokade under oktober månad. I augusti kunde 
Haningeborna ta del av en ABBA-inspirerad konsert som arrangerades av Parkteatern i samarbete 
med Stockholms läns landsting. Under delåret har Kulturplats Haninge genomförts vilket är en 
mötesplats för professionella konstnärer och förvaltningen och en ny träff planeras till november.

Brandbergens bibliotek driver projektet Bokstart för de yngsta och externa medel för att kunna 
fortsätta driva projektet under 2018 kommer att sökas från kulturrådet. Bibliotekets regnbågshylla 
med HBTQ-litteratur uppdateras kontinuerligt och böcker på andra språk än svenska och 
engelska köps in till biblioteket. 

Beslut är taget om att Haninge kommun kommer att delta i Funkismello (en melodifestival för 
unga med funktionsvariation som arrangeras av kommunerna i Stockholms län). En uttagstävling 
kommer att hållas den 21 november i Haninge kulturhus och själva festivalen går av stapeln 
under vårvintern 2018.

Ett program för Jordbro kultur- och demokratidagar den 6-12 november är framtaget och temat i 
år är civil olydnad och civilkurage. Arbetet med kulturmiljöinventeringen fortskrider och beräknas gå 
på remiss i september. Kultur- och fritidsförvaltningen har också arrangerat dagliga guidningar i 
museivåningen på Årsta slott under perioden 12 juni - 13 augusti. Visningarna har varit populära 
och välbesökta.

En läktare till Torvalla IP är inköpt och ställs upp under september. Upphandlingsunderlag för 3 
nya konstgräs, varav ett på Torvalla, är framtaget och anläggningsarbetet är planerat att komma 
igång under maj-juli 2018. Torvalla IP har också arrangerat två lyckade evenemang: SM i 
Thaiboxning samt ett landskapsläger för cheerleading.
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Ansvarsområde

Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för bibliotek, musik- och kulturskola, kulturmiljö, 
kulturprogram och utställningar, fritidsgårdar och ungkulturhuset Porten, idrotts- och 
friluftsanläggningar, Miljöverkstan, bidrag till föreningar, lokalbokning och lotteritillstånd.

Mål och indikatorer

Kultur- och fritidsnämnden arbetar under 2017 med samtliga av kommunfullmäktiges tolv mål. 
Nämnden utformade strategier för arbetet och valde i flera fall egna indikatorer för att mäta 
utvecklingen.

På nästkommande sidor följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens 
strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål 
och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en femgradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt, på 
väg att uppfyllas, helt uppfyllt eller ej utvärderat. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer 
och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategier 
kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om ett antal strategier för att uppnå de tolv 
kommungemensamma målen. Att avgöra i vilken grad kultur- och fritidsnämnden uppnått 
kommunfullmäktiges respektive mål är komplext och förvaltningen har i det arbetet försökt att 
utgå vilken grad verksamheten uppnått de strategier som nämnden beslutat om. 
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Mål och resultat

Målområde 1: Välmående kommuninvånare 

Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden bidrar till målområdet genom att stärka psykisk och fysisk hälsa 
genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och relationer i tillgängliga miljöer och 
lokaler. Anläggningar och verksamheter utvecklas och anpassas för personer med 
funktionsnedsättning. Nämndens verksamheter har en bred samverkan med civilsamhället och 
andra aktörer. Arbetet med att implementera det idrottspolitiska programmet och kulturpolitiska 
programmet pågår. Nämndens verksamheter utvecklas utifrån barn- och ungdomars 
förutsättningar och livsvillkor. Verksamheterna samverkar med andra förvaltningar i kommunen 
för att förbättra folkhälsan avseende alkohol, narkotika, doping och tobak samt i det 
förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och trygghetsfrågor.  Samverkan med 
äldreförvaltningen pågår i syfte att kunna erbjuda äldre ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud. 

Mål 1. God folkhälsa 
En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är 
det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. 
Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla 
invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Välbefinnande och psykisk hälsa stärks 

Välbefinnande och psykisk hälsa stärks genom möjliggörande av fysisk aktivitet, upplevelser och 
relationer i tillgängliga miljöer och lokaler samt i bred samverkan med andra aktörer.

Status: Delvis uppfyllt.

Kommentar 
Lillekens öppna fritidsverksamhet som riktar sig till unga i behov av särskilt stöd har etablerats 
ytterligare under sommaren och fått fler besökare. Under sommaren har även ett fiskeläger 
genomförts i samverkan med Sportfiskarna, ett läger på Gålö samt frisbee och grillning. Porten 
har en öppen ateljé för unga med funktionsvariation och i Torvalla simhall bedrivs vattenträning 
för funktionsnedsatta barn och ungdomar. På Porten hölls i maj en modefestival med inriktning 
på egenproducerat mode och ungkulturhuset har även sökt externa medel för filmproduktion. 

Beslut om att Haninge kommun ska delta i Funkismello (en melodifestival för unga med 
funktionsvariation) är nu taget. En uttagstävling kommer att hållas den 21 november i Haninge 
kulturhus och själva festivalen går av stapeln under vårvintern 2018.

En läktare till Torvalla IP är inköpt och ställs upp under september. Upphandlingsunderlag för 
konstgräs på Torvalla är framtaget och anläggningsarbetet är planerat att komma igång under 
maj-juli 2018.
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Ett program för Jordbro kultur- och demokratidagar den 6-12 november är framtaget och temat i 
år blir civil olydnad och civilkurage. Arbetet med kulturmiljöinventeringen fortskrider och beräknas gå 
på remiss i september. Kultur- och fritidsförvaltningen har också arrangerat dagliga guidningar i 
museivåningen på Årsta slott under perioden 12 juni - 13 augusti. Visningarna har varit populära 
och välbesökta.

Initiativet en frisk generation samarbetar sedan en tid tillbaka med Haninge Handikappförening 
och har nu inlett en diskussion med förvaltningens tillgänglighetsstrateg om vidare utveckling av 
verksamheten. För fritidsgårdarna finns en påbörjad plan för att se över verksamheterna utifrån 
ett tillgänglighetsperspektiv och som fullföljs under 2017. Arbetet med att implementera Lätt- och 
Rätt fortsätter.

I arbetet för tobaksavvänjning har Lyckeby fritidsgård har tagit fram metoder för att 
uppmärksamma och uppmuntra de besökare som håller sig tobaksfria. Kulturskolan jobbar 
löpande för att inspirera barn och unga till en tobaksfri tillvaro på olika sätt.

Förvaltningens barnkultursamordnare har bokat föreställningar med Moomsteatern, vars 
skådespelare alla har en intellektuell funktionsnedsättning, som kommer att genomföras under 
oktober månad.

Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet
Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. 
Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den 
faktiska tryggheten i kommunen öka.

Status: Delvis uppfyllt.

Dialog i olika former utvecklas

Dialog i olika former ska föras vid utveckling av verksamheterna med invånare och föreningar. 
Särskilt angeläget är att utvecklingen sker tillsammans med barn och unga utifrån deras 
förutsättningar och livsvillkor.  

Status: Delvis uppfyllt.

Kommentar
Kultur- och fritidsförvaltningen för regelbunden dialog med föreningslivet i form av möten för 
utveckling och utvärdering. Målsättning är att höja kompetensen och förståelsen för barn och 
ungdomars förutsättningar och livsvillkor. Som ett led i detta genomför förvaltningen vart fjärde 
år enkätundersökningen Ung Livsstil, en undersökning som ger kunskap om hur barn och unga i 
kommunen uppfattar sin livssituation. Syftet är att ge kultur- och fritidsförvaltningen verktyg för 
att utveckla verksamheter och arbetssätt. Arbetet med Ung Livsstil är nu slutfört och spridning av 
resultaten kommer att påbörjas under hösten.
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Förvaltningens kultursamordnare arbetar i nära samarbete med Riksteaterföreningen och 
utvecklar utbudet med skolbion. Driftsrådsmöten genomförs vid Torvalla sporthall med berörda 
föreningar. Driftrådsmöten har även hållits med exempelvis Västerhaninge IF samt Tungelsta IF.

Fritidsgårdarna kommunicerar med kommunens unga genom sociala medier samt genom 
fokusgrupper runt vissa utvecklingsfrågor. Samtliga verksamheter har ett flertal 
föreningskontakter samt ett uppskattat samarbete med föreningsrådet. Under tertialen har 
Kulturplats Haninge genomförts vilket är en mötesplats för professionella konstnärer och 
förvaltningen och en ny träff planeras till november.

Tryggheten ska öka

Tryggheten i och kring verksamheter och anläggningar ska öka.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar
Fritidsgårdarna arbetar aktivt med trygghetsfrågor i och kring sina verksamheter. Arbetet 
omfattar vissa lokalanpassningar för att öka tryggheten bland ungdomar (Projektet ”en gård för 
alla” fokuserar exempelvis på inredningens betydelse för trygghet i lokalen), etablering av 
samverkan med föreningar samt i det arbete som sker genom Ungsam där även 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ingår. Fritidsgårdarna är även aktiva på sociala 
medier gällande trygghetsfrågor.  

Lyckeby fritidsgård har sedan en tid tillbaka haft ett nära samarbete med föräldrar, polis och 
socialtjänst samt medverkat i insatser för att sprida information om drogers skadliga inverkan och 
funnits tillgängliga för föräldrar som haft frågor och önskar hjälp. Dalarö fritidsgård upplåter 
lokaler som samlingsplats för den grupp av nattvandrande föräldrar som börjat vandra på 
helgkvällar på Dalarö. 

Förvaltningens chefer är utbildade i incidentrapporteringssystemet KIA och arbetet med att 
rapportera incidenter sker löpande för att förhindra att de inträffar igen. De lokala 
samverkansgrupperna(Loksam) samt förvaltningens samverkansgrupp (KOFSAM) har 
informerats om hur förvaltningen arbetar med frågan. Förvaltningen arbetar dessutom aktivt med 
trygghetsfrågor i och runt våra övriga anläggningar, tillsammans med både kommunens 
säkerhetsansvarige samt väktare.

Nämndens indikatorer:

Utfall
2016 Mål 2017

Delaktighet på fritidsgårdar 10-12 år, uppdelat efter kön** - Bättre än 
2016

Delaktighet på fritidsgårdar 13-19 år, uppdelat efter kön* 71 % Bättre än 
2016

Trygghet på fritidsgårdar 10-12 år, uppdelat efter kön** - Bättre än 
2016

Trygghet på fritidsgårdar 13-19 år, uppdelat efter kön* 78 % Bättre än 
2016
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*Nackanätverket där Haninge kommun deltar är ett nätverk för ett antal kommuner i stockholmsregionen kring frågor om 
fritidsgårdsutveckling. Resultat från den enkät som är riktad till 13-19 åringar och som genomfördes 2015 genomförs inte årligen 
utan vart annat år. Därför finns inget resultat för 2016 som är exakt genomförbart med 2015. Dock har fritidsgårdarna inom 
Haninge kommun valt att genomföra en egen enkät med svarsalternativ som i stort liknar Nackanätverkets undersökning. 
Frågorna rör samma ämnen som nackanätverkets undersökning har ställts delvis annorlunda och är därför inte helt jämförbara. 
Förvaltningen väljer dock här att redovisa resultatet från vår egen enkätundersökning med reservation för uträkningens 
jämförbarhet med 2015.

** Statistik för gruppen 10-12 år saknas då fritidsgårdarnas enkätundersökning vänder sig till barn och ungdomar i den äldre 
ålderskategorin 13-19 år.

Mål 3. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen
Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av 
värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet 
ökar.

Samverka med andra aktörer

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

Status: På väg att uppfyllas.

Kommentar
Åbygården och Tungelsta fritidsgård har genomfört en ungdomskarneval den 10 juni i 
Västerhaninge. Karnevalen genomfördes i samarbete med bl.a. Leadon, Limitless och 
Nattvandring.nu. Ett 50 tal ungdomar deltog i planeringen under våren samt i genomförandet av 
karnevalen och festen. Uppskattningsvis besökte ca 400 personer karnevalen. Fritidsgårdarna 
kommer nu att påbörja planeringen av julmarknaden på Hanvedens IP som arrangeras av 
Västerhaninge IF i december.

Biblioteket i Brandbergen har tillsammans med områdets centrumägare deltagit i så kallade 
familjelördagar. Biblioteket samarbetar med biografen för att kunna erbjuda de allra minsta bio i 
form av Tittelitut. En frisk generation utökar sin verksamhet efter sommaren till att även omfatta 
Brandbergsskolan.

Torvalla har medverkat till att möjliggöra för två lyckade arrangemang: SM i Thaiboxning samt 
ett landskapsläger för cheerleading. Porten har utvecklat en nära samverkan med Haninge 
tjejjour, Studiefrämjandet (Danskarusellen) och spelföreningen Leadon. Ormprojektet, som syftat 
till att stärka unga utanför arbetsmarknad eller studier, blir nu en permanent verksamhet under 
socialförvaltningen och dess nära samarbetet med Porten fortsätter under hösten 2017. 
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Målområde 2: Utveckling

Kommentar
Nämnden bidrar till målområdet genom att utforma och utveckla ett kultur- och fritidsutbud som 
anpassar sig till efterfrågan där så många som möjligt ska kunna ta del av utbudet. I det arbetet 
utgör olika typer av underlag som inhämtas från dialoger, enkätundersökningar m.m. en viktig 
roll. Nämnden verkar även för att öka kännedomen om det befintliga utbudet genom förbättrad 
kommunikation. Verksamheter arbetar för att skapa en koppling till vuxenutbildningarna så att 
deltagare där erbjuds att ta del av kultur- och fritidsutbudet. Nämndens verksamheter arbetar för 
att säkerställa att befintliga lokalresurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Verksamheter tar emot praktikanter och erbjuder sommarjobb samt anställer ungdomar som 
genomgått kommunens ungdomsledarutbildning. Externa aktörer erbjuds möjlighet att erbjuda 
meningsfull fritid exempelvis inom ramen för kommunens kulturskola.

Mål 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden
Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika 
bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika 
förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. 
Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar 
av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på 
kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Status: Delvis uppfyllt.

Skapa förutsättningar för invånarna att ta del av nämndens utbud
Arbeta för att ge förutsättningar för alla invånare att ta del av bibliotek, kulturutbud och 
kulturmiljö som en del av det livslånga lärandet. Verka för samverkan med föreningsliv, 
folkbildning och andra aktörer.

Status: Delvis uppfyllt.

Kommentar
Aktiviteter för att tillgängliggöra biblioteken och kulturutbudet i kommunen har genomförts 
under tertialen. I Kulturhuset har ”akademins halvtimme” arrangerats med aktuella ämnen som 
ex. Brexit. Kulturhuset har också samtalat med kommunens kulturambassadörer för att diskutera 
en eventuell utveckling av systemet med ambassadörer. Biblioteket har genomfört en satsning på 
att nå barn i femårsåldern genom att bjuda in förskolor på bred front. Porten har arbetat med 
marknadsföring av offentliga arrangemang för att nå nya målgrupper. I augusti kunde 
Haningeborna ta del av en ABBA-inspirerad konsert som arrangerades av Parkteatern i samarbete 
med Stockholms läns landsting. 

Styrgruppen för Levande kulturhus har omarbetat styrgruppens uppdragsdokument med tydligare 
strategier för att nå de uppsatta målen. En rad aktiviteter och program har arrangerats inom 
ramen för ett levande kulturhus.
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Porten har informerat om olika konstutbildningar genom coachning av unga i verksamheten samt 
genom studiebesök. De aktiviteter som genomförs i regi av Porten är öppna för alla ungdomar i 
åldersgruppen 16-25 år (undantaget ”tjejkvällar”, som bara är öppna för de som definierar sig 
som tjejer). Porten satsar särskilt på att nå mindre resursstarka ungdomar och arrangerar ofta 
evenemang i samarbete med aktörer från det lokala civilsamhället, t.ex. Haninge Tjejjourer, 
Spelföreningen Leadon, Vägen Ut, Blå Vägen, Ormprojektet m fl. 

Brandbergen bibliotek har haft genomgång av projektet Bokstart för de yngsta och externa medel för 
att kunna fortsätta driva projektet under 2018 kommer att sökas från kulturrådet. Regnbågshyllan 
med HBTQ-litteratur uppdateras kontinuerligt och böcker på andra språk än svenska och 
engelska köps in till biblioteket. 

Biblioteksstrategen leder arbetet med att ta fram en handlingsplan för implementering av 
biblioteksplanen i samarbete med strateger och verksamhetschefer. 

Mål 5. Meningsfull fritid
Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- 
och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till 
del.

Fler invånare känner till och kan ta del av utbudet
Möjliggöra så att fler invånare känner till och kan ta del av kultur- och fritidsutbudet med ökade 

möjligheter för externa aktörer. 

Status: Delvis uppfyllt.

Kommentar 
Arbetet med Lätt och Rätt fortsätter och en inventering av enkelt avhjälpta hinder är gjord ute i 
verksamheterna. Detta har bl.a. resulterat i en ramp till scenen i kulturhusets foajé har kommit på 
plats. Lillekens öppna verksamhet arbetar kontinuerligt med marknadsföring av sin verksamhet 
till målgruppen och till hösten planeras tre större fester där besökare från hela Södertörn är 
välkomna.

Under perioden har Porten arbetat utifrån det beslut som fattades på nämndmötet den 31 maj 
vilket innebär att marknadsföring av verksamheten ligger på is i avvaktan på att ny driftsform är 
säkerställd. Porten har dock genomfört olika offentliga arrangemang som Jordbro modefestival 
den 17 maj och ett antal musik och grillkvällar samt resa och deltagande på Norbergsfestivalen 
27-29 juli. Kulturhuset och Handens bibliotek arbetar vidare med ett levande kulturhus och 
marknadsför program och aktiviteter i sociala medier, kulturkalendern mm. 

Nyanländas involvering
Nyanlända barn och vuxna ges möjlighet att engagera sig i kultur- och fritidsaktiviteter.

Status: Delvis uppfyllt.
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Kommentar 
Tillsammans med utbildningsförvaltningen arrangerade kultur- och fritidsförvaltningen under 
sommaren en sommarskola för gymnasieelever som går i språkintroduktionsklasser. Under fem 
veckor i juni och augusti erbjöd förvaltningen efter skoltid simundervisning i Torvalla, workshops 
i regi av Miljöverkstan under benämningen "med naturen som klassrum" och fritidsgårdarna bjöd 
in till ”öppen fritidsgård” med extra aktiviteter mm. Även biblioteket var engagerat i 
sommarskolan. En uppföljning kommer under hösten att göras för att identifiera eventuella 
förbättringsområden till nästa år.

Kulturskolan medverkade vid fritidsmässan den 9 maj som riktar sig till nyanlända och vars syfte 
är skapa nya möten mellan nya Haningebor, kommunens föreningar och kommunala 
verksamheter. Särskilt fokus på nyanlända. Mässan genomfördes med ca 500 besökare och 
kulturhuset fylldes med besökare som fick en uppfattning kommunens många föreningar och 
verksamheter. Genom utbudskatalogen som trycks i 1000 exemplar fortsätter 
kontaktförmedlingen genom att socialförvaltningen, CMN m.fl. sprider information om 
kommunens föreningsliv till nyanlända.

Vid Porten och Ekens verksamheter deltar det kontinuerligt nyanlända ungdomar. Porten har 
arrangerat en workshop tillsammans med Historieberättarna i vilken 12 nyanlända ungdomar 
deltog. Språkkafét vid biblioteket i Handen fortsätter och försök till bokcirkel pågår. Ett antal av 
deltagarna från bokcirkeln deltar nu i en kurs tillsammans med Cykelfrämjandet för att lära sig 
cykla.  Medarbetare som arbetar med ensamkommande barn har deltagit i ett samtal om hur vi på 
bästa sätt kan stötta unga som varit utsatta för trauman och är fortsatt osäkra på om de får 
uppehållstillstånd i Sverige.

Nämndens indikatorer mål 5:

Utfall
2016 Mål 2017

Antal besök utifrån ett urval av förvaltningens verksamheter** 1 856 559 Fler än 2016

Funktionshindrades delaktighet idrott 82 %
Motsvarande 

2016

Funktionshindrades delaktighet kultur 79 % Motsvarande 
2016
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Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning
Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som 
kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara 
enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete 
att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet 
samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla 
utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Status: Delvis uppfyllt.

Medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet 

Medverka till att fler är förberedda inför arbetslivet

Status: Delvis uppfyllt.

Kommentar
Förvaltningens verksamheter tar emot praktikanter och erbjuder sommarjobb.  Fritidsgårdarna 
deltar också vid särskilda evenemang som ”We are Sthlm” i Kungsträdgården. Vid kulturhuset 
finns entrévärdar som är mycket uppskattade av besökare och personal. Detta är ett samarbete 
med socialförvaltningen då praktiken erbjuds personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Flera av dessa praktikanter har gått vidare till anställningar. Biblioteket i Handen erbjuder 
arbetssökande IT-pedagogisk handledning flera gånger i veckan. Detta ses som viktigt då olika 
typer av IT-kompetens krävs i allt större utsträckning i samhället.

Porten informerar om utbildnings- och jobbmöjligheter inom kulturella och kreativa näringar. Ett 
flertal baristakurser med ungdomar har arrangerats för att inspirera till karriärvägar inom café och 
restaurang. Fyra ungdomar har timanställts under våren vilket ger dem yrkeserfarenheter och 
kontaktytor. Ekens fritidsgård har anställt en ung ledare på extra timmar och som ledare på 
Onsdaxklubben. Torvalla tar emot praktikanter löpande både i simhallen och på Torvalla IP.

Bidra till ett växande näringsliv

Bidra till ett växande näringsliv och besöksnäring genom att erbjuda ett attraktiv kultur- och 
fritidsutbud

Status: Delvis uppfyllt.

Kommentar
Förvaltningen arbetar löpande med att hitta nya kanaler för att marknadsföra sitt utbud. Det 
gäller inte minst användandet av social medier på ett strategiskt sätt. Förvaltningen planerar att 
utarbeta en kommunikationsstrategi för extern kommunikation. Detta arbete kan dock inte 
påbörjas förrän en övergripande och kommungemensam riktlinje är färdig. Olika 
kontaktpersoner inom informationsavdelningen stöttar förvaltningen med kommunikation kring 
de olika aktiviteter som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar. Diskussion har fortsatt under 
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vår/sommar med kommunstyrelseförvaltningen om hur detta samarbete kan utvecklas för att 
fungera bättre.

Ge externa aktörer ökade möjligheter

Ge externa aktörer möjlighet att erbjuda en meningsfull fritid

Status: Delvis uppfyllt.

Kommentar
Förvaltningen samverkar regelbundet med Stockholms idrottsförbund genom gemensamma 
föreläsningar/workshops kring idrottsutveckling och möjligheter till verksamhetsfinansiering. 
Möten med samtliga aktörer inom kulturskolan är genomförda och planer finns för fortsatt 
samarbete. Närmast kommer ett större möte att hållas där externa aktörer inom kulturskolan och 
den kommunala musikskolans medarbetare får en möjlighet att utbyta idéer. Kultursamordnaren 
jobbar fortgående med samverkan med kulturföreningar, det fria kulturlivet och länsfunktioner.

Fritidsgårdarna Lyckeby och Dalarö samverkar med externa aktörer enligt fastställd plan. 
Exempel på olika typer av samverkan är ” Kreativt forum” och ”träffpunkten vid Djurgårdsplan” 
i Lyckebyområdet som är ett samarbete mellan Lyckeby fritidsgård och äldrenämndens 
träffpunkt. Fritidsgården på Dalarö samverkar med ”Dalarö för integration” i ett filmprojekt. 
Båda fritidsgårdar samarbetar med nattvandrarna i respektive område.

Kulturskolans musikskola arrangerade i maj tillsammans med St. Eskils kyrka ett evenemang med 
unga musikanter. Kulturskolan kommer även att samarbeta med Lidakyrkan i december med en 
julkonsert.

Tematräffar för lärare som åker ut med sina elever som en del av naturundervisningen hållits av 
Miljöverkstan. 

Nämndens indikatorer mål 6:

Utfall
2016 Mål 2017

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

31 Fler än 2016
Antal praktikplatser och sommarjobb för ungdomar inom 
förvaltningen, uppdelat efter kön. 48 Fler än 2016

Sidan 31 av 154



16

Målområde 3: En attraktiv närmiljö 

Kommentar
Nämnden bidrar till målområdet genom att stärka kunskapen och medvetenheten kring klimat- 
och miljöfrågor hos medborgare som besöker våra verksamheter och internt bland medarbetarna 
på förvaltningen. Miljöverkstans utbildningsinsatser för elever och lärare samt arrangemang för 
allmänheten kan särskilt lyftas fram. Nämnden arbetar också med energibesparande åtgärder och 
prioriterar ekologiska livsmedel vid inköp. Nämndens verksamheter deltar aktivt i den pågående 
utvecklingen av den regionala stadskärnan samt den nya stadsdelen Vega för att säkerställa att 
kultur- och fritidsperspektivet finns representerat då det är ett viktigt perspektiv som bidrar till att 
skapa attraktiva boendemiljöer. Nämnden ansvarar även för kulturmiljöfrågor i kommunen och 
bevakar och främjar dessa aktivt. Utarbetandet av ett kulturmiljöprogram pågår.

Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer
Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de 
åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större 
perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten 
som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska 
inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö. 

Status: På väg att uppfyllas.

Kunskap om miljöfrågor 

Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor.

Status: Helt uppfyllt.

Kommentar
Miljöverkstan fortsätter med sitt uppdrag att erbjuda aktiviteter och kurser där deltagarna ges 
exempel på en mer hållbar livsstil. Miljöverkstans utställningslokaler är färdigställda och invigdes i 
början av sommaren. Sommarens aktiviteter på parkleken har haft en friluftsinriktning och fokus 
på miljö. Barnen har bl.a. fått lära sig om allemansrätten och relationen mellan människan, djur 
och natur. Ung 137 fortsätter arbetet med en Miljöstation inne på fritidsgården.

Vid Kulturhuset har den interna sopsorteringen förbättrats och Porten har hållit i 
matlagningskurser där hälso- och miljöaspekter inom kostområdet behandlats. 

Ekologiska alternativ 

Ekologiska alternativ prioriteras vid inköp av livsmedel.

Status: Delvis uppfyllt.
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Kommentar
Alla verksamheter prioriterar ekologiska inköp vid inköp av livsmedel. Införandet av det nya 
inköpssystemet i kommunen underlättar detta arbete. 

Kultur- och fritidsnämndens andel ekologiska inköp var under halvåret 2017 31 procent. Det 
innebär att nämnden gjorde 3 procentenheter fler ekologiska inköp jämfört med helåret 2016. 
För kommunen som helhet var andelen ekologiska inköp halvåret 2017 37 procent. 
Målsättningen är att under 2017 öka andelen ekologiska inköp ytterligare. 

Energianvändning

Miljövänlig teknik, alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras. 

Status: På väg att uppfyllas.

Kommentar
Förvaltningen arbetar för att säkerställa att belysningen vid våra anläggningar inte används mer än 
nödvändigt. Matchljus används exempelvis inte vid träning och belysningen vid 
utomhusanläggningarna får endast används vid skymning och mörker oavsett årstid. Under 
hösten 2017 kommer ett energiprojekt vid Torvalla starta till följd av att Tornberget iordningställt 
ett upphandlingsunderlag för investeringen. Torvalla har också samverkat med 
utbildningsförvaltningen avseende elladdare vid parkeringen till idrottsplatsen. 

Nämndens indikatorer mål 7:

Utfall
2016 Mål 2017

Antal besökare Miljöverkstan, antal barn/elever uppdelat efter 
kön. 1626 Fler än 

2016

Antal arrangemang Miljöverkstan. 67 Fler än 
2016
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Mål 8. Nya bostäder i bra lägen
Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en 
attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt 
pendeltågstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt 
boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av 
detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Status: På väg att uppfyllas.

Aktiv part i planering och genomförande

Kultur- och fritid ska vara en aktiv part i planering och genomförande för att skapa attraktiva 
boendemiljöer.

Status: På väg att uppfyllas.

Kommentar
Flera representanter från förvaltningen har deltagit i möten tillsammans med 
stadsbyggnadsförvaltningen för att diskutera konstens och kulturens roll i 
stadsbyggnadsprocessen. Kultur- och fritidsförvaltningen är även representerad i den 
kommunövergripande arbetsgruppen för den regionala stadskärnan. Samråd har arrangerats med 
föreningsliv och medborgardialog har ägt rum genom den utställningen som tillfälligt funnits om 
den regionala stadskärnan i Haninge centrum. 

Porten har arrangerat en informationskväll för unga i Jordbro om den fysiska planeringen för 
området med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen. I samband med konstprojektet 
”Konst händer” i Jordbro förs diskussioner om konsten och kulturens betydelse för att skapa 
mötesplatser för människor.

Kulturmiljö ska bevaras, utvecklas och tillgängliggöras
Haninge kommuns kulturmiljö ska bevaras, utvecklas och tillgängliggöras.

Status: Helt uppfyllt.

Kommentar
Projektet Kulturmiljöprogram för Haninge fortsätter enligt projektplanen. I arbetsgruppen har 
representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt 
kommunstyrelseförvaltningen ingått. Styrgruppen har godkänt programmets övergripande mål. 

Kulturmiljöinventering av Västerhaninge, Handen (inkl. Vega, Kolartorp och Kvarntorp) och 
Jordbro är färdiga. Vendelsö och Vendelsömalm står på tur. Ett flertal arbetsmöten för 
kulturmiljöprogrammet har hållits och styrdokumentet är planlagt för remiss under hösten 2017. 
Förvaltningen samråder med Länsstyrelsen om gallring av träd. Arbete för att bättre 
tillgängliggöra gravfältet görs inom ramen för projektet ”Naturen på lika villkor”.
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Förvaltningen arbetar med Årsta slott och Årstasällskapet för att under sommaren kunna erbjuda 
en utökad visningsverksamhet av slottet samt historiska vandringar i omgivningarna. Även 
kommunstyrelseförvaltningen är involverat i arbetet med att utveckla slottet och säkerställa att 
dess kulturhistoriska värde ombesörjs. 

Förvaltningens kulturmiljösamordnare har i maj genomfört en guidning vid Rudan i samarbete 
med Miljöverkstan. Tolv skolklasser i årskurs tre har genomfört en "forntidsworkshop" med 
förvaltningens kulturmiljöpedagog. 

Kulturmiljösamordnare har även bistått stadsbyggnadsförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltningen med yttranden i olika plan- och bygglovsfrågor samt i arbetet med 
Stadsutvecklingsplanen för den regionala stadskärnan och i utredningen om planförutsättningarna 
för området kring Årsta slott.

Mål 9. Hög tillgänglighet
En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten 
till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder 
och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de 
aktörer som är ansvariga.

Aktiv part i planering och genomförande

Kultur- och fritid ska vara en aktiv part i planering och genomförande för att säkerställa hög 
tillgänglighet till gemensamma och offentliga miljöer.

Status: På väg att uppfyllas.

Kommentar

Förvaltningen arbetar med att anpassa och utveckla verksamheterna för personer med 
funktionsnedsättning på flera sätt. Alla områden är engagerade i förvaltningens övergripande 
tillgänglighetsgrupp där stora delar av arbetet samordnas. En ny entrédörr till kulturhuset är 
under projektering och en ramp till DJ-båset på Ekens fritidsgård är installerad. Dalarö fritidsgård 
har utrustats med en handikappsanpassad toalett vilket förbättrar möjligheterna för 
rullstolsbundna personer att besöka fritidsgården. I juni hölls det årliga beachpartyt på Dalarö i 
samarbete med andra kommuner på Södertörn. 

Kulturskolans musikskolas nya bokningssystem håller på att implementeras och kommer att tas i 
bruk i samband med höstterminens start. Två ”Öppet hus”-evenemang planeras till torsdag 31 
augusti och lördag 9 september. Kultursamordnaren har genomfört kostnadsfria föreställningar i 
skärgården under sommaren samt en kostnadsfri föreställning med Parkteatern i augusti.

Mycket görs redan men den nya verksamhetschefen får utreda frågorna vidare inom livskvalitet 
och folkhälsa. Framför allt att införa webbokning och att synliggöra en frisk generation bättre.
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Målområde 4: Effektivitet, Kvalitet och service

Kommentar
Nämnden bidrar till målområdet genom ett systematiskt förbättringsarbete där olika processer 
och arbetsmetoder kontinuerligt utvärderas och utvecklas. All nyanställd personal introduceras till 
kommunens styrmodell, relevanta styrdokument samt kommungemensamma och 
nämndspecifika processer och rutiner. Nämndens verksamheter arbetar med att effektivisera 
nyttjandet av lokaler samt utveckla bemötande och tillgänglighet. Arbetet med chefsriktlinjer 
pågår i verksamheterna samt arbete med resultaten från senast genomförda 
arbetsplatsundersökning. En handlingsplan med syfte att sänka sjukfrånvaron har utarbetats.

Mål 10. Ordning och reda på ekonomin
Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens 
verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per 
skattekrona. För det krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där 
samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför 
kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men 
framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna. 

För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, har rekommenderat att resultatnivån bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för 
en kommun med negativ soliditet, för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om 
resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin 
verksamhet inom avsatt budgetram. Den investeringsnivå som Haninge kommun nu ligger på 
kräver dock en högre resultatnivå för att uppnå en långsiktig ekonomisk balans.

Status: På väg att uppfyllas.

Systematiskt förbättringsarbete 

Systematiskt förbättringsarbete skapar effektivare processer och arbetsmetoder som leder till en 
budget i balans. 

Status: Helt uppfyllt.

Kommentar
Förvaltningen arbetar löpande med att förbättra sina processer för verksamhetsplanering och 
uppföljning. Alla nyanställda erbjuds en förvaltningsintroduktion där de informeras om 
förvaltningens gemensamma processer, rutiner och styrdokument. Utbildning och introduktion 
till förvaltningens rutiner kring ekonomirapportering har genomförts för chefer på förvaltningen. 

Effektivt nyttjande av lokaler 

Verka för ett effektivare nyttjande av lokaler.
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Status: På väg att uppfyllas.

Kommentar
Förvaltningens fritidsbokning arbetar aktivt med att se över hur lokalerna förvaltas ur ett 
trygghets- och jämlikhetsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv. I samband med 
fördelningen av träningstider strävar fritidsbokningen efter att styra liknade idrotter till samma 
hall. Detta beräknas leda till ett mer effektivt nyttjande av lokalerna då det inte behövs några 
omställningstider vilket är fallet med föreningar som bedriver olika typer av idrotter i samma hall. 

I Jordbro delar kultur- och fritidsförvaltningen och äldreförvaltningen på en lokal som kallas 
träffpunkt Jordbro. Det är både en träffpunkt för äldre och en fritidsgård för ungdomar, 
dessutom ges möjlighet till generationsöverskridande aktiviteter. 

Det framtagna lokalprogrammet för det kommande aktivitetshuset i Vega bygger på flexibelt 
utnyttjande av husets lokaler. 

Mål 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster
Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på 
service mycket för kvalitén i kommunens tjänster.

Status: På väg att uppfyllas.

Utfästelser om service
Systematiskt kommunicera och följa upp verksamheternas utfästelser om service.

Status: Delvis uppfyllt.

Kommentar

Förvaltningens verksamhetscontroller deltar i det kommungemensamma arbetet med att ta fram 
nya förvaltningsspecifika tjänstegarantier. Arbetet har tyvärr försenats och förvaltningen inväntar 
klartecken från kommunledningen innan arbetet med framtagandet av nya tjänstegarantier kan 
återupptas. 

Gott bemötande och god tillgänglighet 

Arbeta för ett gott bemötande och god tillgänglighet i enlighet med kommunens policy.

Status: Delvis uppfyllt. 

Kommentar
Det finns utrymme till förbättringsåtgärder på området och en översyn av tillämpningen av 
kommunens nuvarande policy kan behöva göras. Arbetet med Lätt och Rätt pågår kontinuerligt.
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Mål 12. En attraktiv arbetsgivare
Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en 
serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

Status: På väg att uppfyllas.

Systematiskt förbättringsarbete
Systematiskt förbättringsarbete och effektivare metoder som skapar ökad delaktighet och 
mångfald och engagemang. 

Status: På väg att uppfyllas.

Kommentar
Alla förvaltningens chefer har kompetensutvecklats i t.ex. kommunikationsarbete, uppföljning/ 
utvärdering samt coachande ledarskap. Alla verksamheter arbetar med resultaten från senast 
genomförda arbetsplatsundersökning.

Olika verksamheter arbetar med att utveckla formen för sina arbetsplatsträffar och 
grupputveckling. En utvecklingsinsats för alla chefer har varit att stärka chefsgruppen men också 
den egna rollen som chef. Förvaltningen har tagit fram en framtidsbild som utgör ett viktigt 
underlag i det fortsatta verksamhetsplaneringsarbetet.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning som bidrar till organisationens och individens långsiktiga utveckling och 
motivation.

Status: På väg att uppfyllas.

Kommentar
Förvaltningen arrangerar regelbundet chefsträffar med olika teman där cheferna erbjuds 
information och en möjlighet att höja sin kompetens på ett specifikt område t.ex. personalfrågor, 
ekonomi m.m. Strateger och övriga personal bedriver omvärldsbevakning inom sitt respektive 
område kontinuerlig och deltar i regionala och nationella konferenser och nätverk för att 
säkerställa att förvaltningen har bra underlag i sitt systematiska förbättringsarbete.

Förvaltningen har under april 2017 genomfört en förvaltningsdag för att kunna erbjuda 
personalen en gemensam plattform för förbättringsfrågor och kompetensutveckling. Planering 
inför kommande förvaltningsdag i oktober 2017 är i gång. Verksamhetscheferna och 
förvaltningens hälsoinspiratör arbetar fortlöpande med det hälsofrämjande arbetet. 
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Uppdrag från kommunfullmäktige 2017 

Följande utredningar/uppdrag gavs till kultur- och fritidsnämnden i mål och budget 2017-2018. 

Uppdraget att ta fram kommunala tjänstegarantier för verksamheten gavs till alla nämnder 2016. 
Nedan följer en kort lägesbeskrivning av arbetet. 

I samband med att kvalitetspolicyn antas, kommer arbetet med tjänstegarantier att slutföras. 
Kvalitetsdeklarerade tjänster byter namn till tjänstegarantier. En definition för tjänstegarantier 
finns. Tidigare kvalitetsdeklarerade tjänster gallras, revideras och anpassas till den nya 
definitionen. Samtliga nämnder ska ha tjänstegarantier som kan användas i det kvalitetshöjande 
arbetet i verksamheterna. På webben ska tjänstegarantierna presenteras i anslutning till ett system 
där medborgarna kan framföra sina synpunkter. 

Uppdrag Kommentar Status

Att utveckla planen för 
bevarande av kulturarv 
och kulturmiljöer 
genom att prioritera 
vilka satsningar som bör 
göras redan 2017.

Kulturmiljöinventering av Västerhaninge, Handen (inkl. 
Vega, Kolartorp och Kvarntorp) och Jordbro är färdiga. 
Vendelsö och Vendelsömalm står på tur. Ett flertal 
arbetsmöten för kulturmiljöprogrammet har hållits och 
styrdokumentet är planlagt för remiss under hösten 2017.

Fortgår 
enligt 
plan

Utreda möjligheten att 
utveckla en 
föreningsdriven 
fritidsgård i 
Brandbergen

Uppdraget bereds av enheten utveckling och stöd vid 
kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen har även 
avtal med en lokal förening som erbjuder öppen 
verksamhet på eftermiddagen innan den ordinarie 
träningen tar vid.

Fortgår 
enligt 
plan

Förbättra informationen 
från kommunen till 
föreningarna om vilka 
stöd som erbjuds.

Arbetet pågår kontinuerligt och kommer intensifieras vid 
eventuellt nytt bidragsreglemente. 

Påbörjad

Vidareutveckla 
kulturskolan med fler 
uttrycksformer

Kulturskolan erbjuder från hösten 2017 fyra ytterligare 
uttrycksformer t ex. cirkus och musikproduktion. 

Fortgår 
enligt 
plan
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Politiska program

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för två politiska program – det kulturpolitiska programmet 
och det idrottspolitiska programmet. Nedan följer en sammanställning av hur arbetet med 
programmen fortskrider och vad man åstadkommit under perioden maj-augusti 2017.

Kulturpolitiskt program

En projektplan för ”Alla barns rätt till kultur” har tagits fram. Utbildning för personal i att föra 
dialog med barn och unga i fokusgrupper planeras. 

Förvaltningen har genomfört en workshop med personal från utbildningsförvaltningen utifrån 
vårt gemensamma arbete med Kulturrådets statliga bidrag Skapande skola. Syftet är att öka alla 
elevers rättighet att ta del av kultur inom ramen för skoldagen. Dialogen mellan förvaltningarna 
fortsätter under hösten.

En utvärdering av förvaltningens konstpedagogiska arbete 2002–2017 har genomförts. Arbetet 
ska mynna ut i en plan för hur verksamhet ska bedrivas framöver. 

Porten har arbetat med aktiviteter som tillgängliggör konst och kulturuttryck för unga från 
socioekonomiskt utsatta grupper. På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden undersöks nu 
möjligheterna att erbjuda externa aktörer möjlighet att utveckla Portens verksamheter utifrån 
målgruppens behov och intressen. 

Kulturplats Haninge är en ny mötesplats för det fria kulturlivet och företag inom den kreativa 
sektorn med syfte att utbyta kunskap, inspiration och nätverk. Planering pågår för att genomföra 
det andra eventet i november.

Arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram fortgår. Visningsverksamhet av Årsta slott och 
andra aktiviteter som ökar tillgängligheten till kulturmiljöer i Haninge för bland annat barn 
fortsätter att utvecklas. Kommunantikvarie samarbetar med Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget i frågor som rör utvecklingen av Årsta slott, 
detaljplaner och andra kulturmiljörelaterade frågor. 

Arbetet med att ta fram nuläge för indikatorer gällande mål 2, 4, 7 och 8 fortgår.

Idrottspolitiskt program
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar vidare med målen och aktivitetsplanen där, även i år, 
cirka 25 punkter är utvalda att genomföras under 2017. Det fördjupningsarbete kring 
tillgänglighetsområdet som påbörjades föregående år fortskrider enligt den arbetsplan som tagits 
fram. Under sommaren togs efterfrågat underlag fram till ”Sport & affärers” årsranking för bästa 
idrottskommuner. 

För de medel som ska gå till spontanidrott har ett förslag tagits fram och en direktupphandling 
pågår. Ett fördjupat arbete med Stockholmsidrotten som inleddes under förra året fortskrider 

Sidan 40 av 154



25

genom bland annat projektet ”Storstadssatsningen” i Jordbro, där många aktiviteter uppstartats 
och genomförs. Även ett samarbete med Fredrika Bremer gymnasiet och projektet kommer 
inledas under hösten.

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för Idrottspolitiskaprogrammet i kommunen som 
bildades 2015 genomförde ett avstämningsmöte i maj och numera är även 
utbildningsförvaltningen representerade. Fortsatt fördjupat arbete med 
Stadsbyggnadsförvaltningen sker genom dialog och samarbete kring olika projekt. Tillsammans 
med Socialförvaltningen pågår planering för att även i höst genomföra en utbildning kring 
antidopingsarbete. 
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Intern kontroll

I nämndens internkontrollplan ingår 11 processer och rutiner. 4 av dessa är gemensamma för 
hela kommunen och resterande är specifika för kultur- och fritidsnämnden. Nedan följer en 
sammanställning av de uppföljningar som genomförts till delårsrapport 2 enligt nämndens 
internkontrollplan. 

Uppföljning av de kommungemensamma kontrollmomenten

Registrering av frånvaro
Sedan några år tillbaka har kommunen avtal med leverantören av företagshälsovård om att 
sjukanmälan ska ske till dem för eventuellt vidare åtgärder enligt fastställda rutiner. Därutöver 
måste medarbetaren också lägga in sjukskrivningen i lönesystemet Heroma. Det finns risk för att 
rapporteringen av sjukfrånvaron kan bli fel, då den görs på två ställen. 

Ingen statistikfunktion för felaktigheter som eventuellt har uppstått har funnits, utan skulle ha 
inneburit manuell hantering både hos leverantören och kommunen. En upphandling av 
leverantör av företagshälsovård har gjorts och nuvarande leverantör har inte fått fortsatt uppdrag, 
utan avslutas inom kort. Det innebär att uttag av statistik varit omöjligt. Det är därför svårt att få 
fram hur omfattande problemet varit. Problemet är dock uppmärksammat och kommer att 
elimineras. 

Genom avtal med ny leverantör av företagshälsovård kommer tidigare felkälla att försvinna. I den 
nya upphandlingen ingår ett utvecklingsuppdrag som innebär att säkerställa korrekt registrering 
av sjukfrånvaron i kommunen. Detta genom att reducera antalet moment vid sjukanmälan till 
endast ett, en direkt ingång i Heroma via sjukanmälan till företagshälsovården. 
Utvecklingsuppdraget beräknas vara slutfört under 2018.

Kompetensbaserad rekrytering
Rekryteringsprocessen i Haninge kommun är kompetensbaserad. Chef ska inför en rekrytering 
göra en väl underbyggd tjänste- och kravprofil med ett urval av fördefinierade kompetenser från 
en kompetenslista. Tjänste- och kravprofilen finns i kommunens rekryteringssystem Varbi. Alla 
lediga tjänster med över 6 månaders anställningstid ska annonseras via systemet. 

Samtliga chefer erbjuds utbildning och stöd i kompetensbaserad rekrytering genom enheten för 
arbetsgivarfrågor på personalavdelningen. Utbildning inom området är ett erbjudande och inget 
krav som ställs på kommunens chefer. Det finns ingen fullständig statistik över vilka chefer som 
genomgått utbildning.
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Uppföljning av nämndens egna kontrollmoment

Fakturering av kunder lokalbokning
I enlighet med internkontrollplanen har stickprov genomförts för att undersöka om fakturering 
genomförs enligt gällande taxor kopplat till lokalbokning. Stickprovet omfattar 10 fakturor 
kopplade till fritidsbokningens verksamhet där poster på varje faktura har granskats för att 
säkerställa att kunden har fakturerats enligt rätt taxa. Stickprovet visar att faktureringen har skett 
på rätt sätt vad gäller samtliga fakturor som ingått i stickprovet. 

Nyttjande av lokaler
Bokning av lokal i annan taxekategori än den som aktuell förening eller privatperson har rätt till 
förkommer undantagsvis. Rutin finns för att kontrollera att den person som bokat en lokal 
uppfyller kraven för att få hyra till det pris som betalats. 

Föreningsstöd
Stickprov visar att samtliga handlingar finns. 

Rutin för avtalshantering
Kultur- och fritidsförvaltningen har en avtalsrutin som alla anställda med rätt att teckna avtal ska 
förhålla sig till. Kontrollmomentet har genom stickprov undersökt hur ett antal avtal förhållet sig 
till rutinens delar som behandlar vem som får teckna avtal samt avtalstiden. Vem som får teckna 
ett avtal framgår av delegationsordningen. Rutinen förespråkar att fasta avtalstider tillämpas (t.ex. 
1 eller 3 år). Långa avtalstider ska undvikas samt att tillsvidareavtal och avtal med automatisk 
förlängning ska undvikas. Samtliga avtal som ingått i stickprovet har haft en avtalstid i linjer med 
befintlig rutin. Avtalen har även tecknats på ett korrekt sätt enligt delegationsordningen. 

Dokumenthantering
Dokumenthanteringsplanen är ett av de många styrdokument som förvaltningen har att förhålla 
sig till. Här regleras hur olika typer av dokument ska hanteras vad gäller tillexempel organisering, 
förvaring och hur länge en dokumentstyp ska sparas. Till delårsrapport två har två stickprov 
gjorts gällande dokumenthantering. 

Det första stickprovet gjordes inom området personalhandlingar, närmare bestämt av 
skyddsrondsprotokoll. Protokollen från verksamheternas årliga skyddsronder ska diarieföras och 
levereras till Haningearkivet efter tre år. Kontrollen genomfördes av innevarande år samt två år 
tillbaka i tiden (2015-2017). Resultatet visar att dokumenthanteringen är korrekt men har en viss 
eftersläpning. Ett antal protokoll saknas i diariet och har begärts in från verksamheterna. 
Kontrollen har föranlett att en ny rutin skapats, där registrator löpande bockar av levererade 
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protokoll för att enkelt kunna följa upp och påminna de verksamheter som behöver inkomma 
med sina. 

Det andra stickprovet gjordes av fritidsgårdarnas gårdskort. Enligt dokumenthanteringsplanen 
ska en lista över kortinnehavare upprättas i kronologisk ordning, hållas förvarad i pärm hos 
respektive resultatenhetschef och gallras efter ett år. Kontrollen visar att dokumenthanteringen 
har skötts på ett korrekt sätt med undantag för att några verksamheter har sparat gårdskorten 
och/eller listorna i ett par år innan de gallrats. Från och med 2017 säljs inte längre gårdskort på 
fritidsgårdarna, vilket innebär att dokumenthanteringsplanen behöver revideras på denna punkt. 
Om en ny typ av förteckning upprättas över besökare, behöver istället denna preciseras i 
dokumenthanteringsplanen.

Korrekt attestering/fakturahantering
Stickprov visar att faktureringen på förvaltningen i stort har skett på ett korrekt sätt men att det 
med några undantag finns fakturor där ansvarig chef både konterat och attesterat aktuell faktura. 
Stickprovskontroller är därför ett viktigt verktyg i förvaltningens fortsatta kvalitetssäkringsarbete.
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Personal

Vilket beskrivits i tidigare uppföljning har förvaltningen tagit fram en plan för att sänka 
sjukfrånvaronivån. Uppfattningen är att den goda trenden bl a är ett resultat av arbetet förknippat 
med planen. Det ackumulerade resultatet för perioden är en ytterligare sänkning jämfört med 
redovisat resultat för motsvarande period 2016, d v s delår 2. Resultatet för tertial två 2017 är en 
sjukfrånvaronivå omfattande 4,78% medan motsvarande siffra 2016 var 5,72%. Det innebär att 
sjukfrånvaron sjunkit med knappt 1 procentenhet sedan förra året vid samma tidpunkt. 
Frånvaron för såväl kvinnor som män har minskat och dessutom för samtliga olika 
åldersgrupperingar. Såväl andelen korta som långa sjukfall har minskat jämfört med samma 
period förra året. . Vi kan också konstatera att förvaltningen även under 2017 minskat nivån då 
resultatet vid tertial ett var 5,29% och har nu alltså sjunkit till 4,78%. Noteras bör dock att sedan 
föregående tertialuppföljning har sommarledigheten infallit vilket brukar ha en positiv påverkan 
på sjukfrånvaronivån varför det är väsentligt att förvaltningen även fortsättningsvis arbetar aktivt 
i enlighet med framtagen plan för att minska antalet sjukfall och därmed verkar för en så god 
arbetsmiljö som möjligt.

Sjukfrånvaro %

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Snitt

2016  Sjukfrv %, vald månad 6.11% 8.14% 8.21% 6.56% 5.25% 4.02% 3.49% 5.96%

2017  Sjukfrv %, vald månad 6.01% 5.35% 4.33% 5.58% 5.47% 3.65% 3.30% 4.80%
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Personalstatistik ackumulerade värden

  2016 2017

Total sjukfrånvaro % ack 5.96% 4.80%

Sjukfrånvaro % <60 dgr ack 49.85% 57.01%

Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack 50.15% 42.99%

Total sjukfrv i %, kvinnor 6.51% 5.95%

Total sjukfrv i %, män 5.37% 3.60%

Total sjukfrv i % <29 år 2.25% 1.43%

Total sjukfrv i % 30-49 6.42% 6.61%

Total sjukfrv i %=>50 år 6.70% 3.90%
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Ekonomi

Delårsuppföljning för perioden januari – augusti 2017

Sammanfattning
Resultatet för nämnden efter andra tertialet är 122,3 mnkr, vilket är 4,6 mnkr bättre än 
periodiserad budget. De flesta enheterna har positiva avvikelser eller är nära noll, utom 
föreningsbidragen. Nämndens helårsprognos är ett överskott på 1,5 mnkr. 

 
Tabell 1a: Aggregerad resultaträkning, perioden januari – augusti 2017

Konto, tkr
Utfall jan - aug 

2017 
Bud ack jan - 

aug 2017 
Avvikelse jan - 

aug 2017 
Budget helår 

2017 
Utfall % av 

budget helår 
I10 - Taxor och avgifter 11 709 11 204 505 16 806 69,7%
I20 - Försäljning av verksamhet 7 473 7 134 339 10 701 69,8%
I30 - Bidragsintäkter 1 749 819 930 1 228 142,4%
I40 - Anslag 5 302 -5 302 7 953
I50 - Övriga Intäkter 584 221 364 331 176,7%
Summa I - Intäkter 21 515 24 680 -3 165 37 020 58,1%
K10 - Lönekostnader -61 348 -62 164 816 -93 767 65,4%
K20 - Övriga personalkostnader -858 -1 269 411 -1 903 45,1%
K30 - Lokalkostnader -43 245 -44 166 921 -66 248 65,3%
K40 - Kostnader för bidrag -8 231 -7 590 -641 -11 316 72,7%
K50 - Köp av tjänster -13 915 -19 041 5 126 -28 562 48,7%
K60 - Köp av varor -8 432 -8 377 -55 -12 566 67,1%
K70 - Övriga kostnader -1 961 -2 511 551 -4 640 42,3%
K80 - Avskrivningar och ränta -5 803 -6 467 664 -9 701 59,8%
K81 - Finansiella kostnader -2 -1 -1 -1 201,2%
Summa K - Kostnader -143 795 -151 587 7 792 -228 704 62,9%
Summa RR -122 280 -126 907 4 627 -191 684 63,8%

Driftsredovisning per område
Tabellen nedan visar nämndens resultat per område, där samtliga områden har positiva 
avvikelser. 

Tabell 1b: Utfall och budget för nämnden, perioden januari – augusti 2017
Utfall jan - aug 

2017 
Bud ack jan - 

aug 2017 
Avvikelse jan - 

aug 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

40 - Nämnd och förvaltningsledning 9 034 9 653 618 15 309 1 000
40 - Utveckling och stöd 7 341 8 270 930 12 686 0
46 - Område Norr 33 993 34 892 898 52 348 800
47 - Område Central 43 841 45 217 1 376 68 051 -100
48 - Område Syd 28 071 28 875 804 43 289 -200
Summa Kultur- och fritidsnämnden 122 280 126 907 4 627 191 684 1 500

tkr

Avvikelsen på raden för Nämnd och förvaltningsledning beror framför allt på lägre 
kapitalkostnader än budgeterat, vilket har beaktats i risk- och känslighetsanalysen sedan en tid 
tillbaka. Avdelningen för utveckling och stöd har också positiv avvikelse som beror på 
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lokalunderhåll som ännu inte fakturerats till kommunen. Övriga områden presenteras mer 
detaljerat nedan. 

Område Norr

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

tkr
Utfall jan - aug 

2017 
Bud ack jan - 

aug 2017 
Avvikelse jan - 

aug 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

460 - Områdesledning 1 184 1 332 148 2 004 0
4610 - Livskvalitet & folkhälsa 8 294 8 959 665 13 450 400
4611 - Föreningsbidrag 8 227 7 254 -974 10 811 500
462 - Barn och unga rustas för vuxenlivet 6 652 6 657 5 9 902 -100
463 - Information och kunskap 9 636 10 690 1 054 16 182 0
Summa 46 - Område Norr 33 993 34 892 898 52 348 800

Sedan förra uppföljningen per maj har en del hänt med prognosen i område Norr. Tidigare 
månadsuppföljningar har rapporterat om högre hyresintäkter än budgeterat för Livskvalitet och 
folkhälsa. Efter åtta månader bedöms ökningen vara så pass säkerställd att den kan ingå som en 
komponent i nämndens helårsprognos. 

I Mål och budget 2017 – 2018 erhöll nämnden en extra ram för att täcka hyresökningar för 
hyresgäster i Kulturparken. Den extra ramen uppgick till 0,8 mnkr, men endast 0,3 mnkr kan tas i 
anspråk av hyresgästerna baserat på hur stor hyresökningen faktiskt blev för dem. Därför 
prognostiseras ett överskott på kostnadsstället för föreningsbidrag. 

I område Norr finns fyra fritidsgårdar. Brandbergsgården och Vendelsögården samsas om en del 
personal som bekostar ena stället, men jobbar vissa timmar på den ena gården och vissa timmar 
på den andra. Tillsammans har de två gårdarna en liten positiv avvikelse. Dalarögården har ingen 
avvikelse från budget just nu, medan Lyckebygården har en liten negativ avvikelse och en negativ 
prognos på -0,1 mnkr. Lyckebygården har ett stort antal besökare och krävande ungdomsgrupp. 
För att göra verksamheten trygg har extrapersonal behövts under första halvåret i större 
omfattning än budgeterat. Enheten kan inte hålla öppet under andra halvåret med mindre 
personal än budgeterat, vilket skulle krävas för att kompensera för vintern och våren, utan 
prognostiserar därför ett underskott på helårsbasis. 

Strategiområde Information och kunskap utgörs i Norr av Kulturskolan och Brandbergens 
bibliotek. Båda har positiv avvikelse, men Kulturskolans avvikelse är störst och det är kulturdelen 
som har lägre kostnader än budgeterat. Kulturskoleaktörerna får ersättning per elev och det ligger 
i allas intresse att alla platser fylls, men det blir inte alltid så. Kulturskolan har uppdraget att 
bredda utbudet och planerar i höst att starta utbildningar inom nycirkus, trolleri, musikal och 
musikproduktion. Det råder dock stor brist på cirkuspedagoger i Stockholmsområdet så 
omfattningen av nycirkusundervisningen kommer bli mindre än planerat. Den ekonomiska 
effekten speglas även i tabellen som visar risk och känslighet i nästa avsnitt. 
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Område Central

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

tkr
Utfall jan - aug 

2017 
Bud ack jan - 

aug 2017 
Avvikelse jan - 

aug 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

470 - Områdesledning 777 855 78 1 286 0
471 - Livskvalitet och folkhälsa 23 145 23 434 290 35 290 -200
472 - Barn och unga rustas för vuxenlivet 6 602 7 011 409 10 525 100
473 - Information och kunskap 13 317 13 917 600 20 950 0
Summa 47 - Område Central 43 841 45 217 1 376 68 051 -100

Som nämnts i tidigare uppföljningar under året ingår både idrott/friluft och kultur/konst i 
strategiområde Livskvalitet och folkhälsa. Idrott/friluft har sammantaget ingen avvikelse från 
budgeten för åtta månader. Simhallen har lägre intäkter för simskolor och inträdesavgifter under 
sommaren, medan idrottsplatsen har lägre energikostnader under sommaren. 

Den negativa helårsprognosen på -0,2 mnkr, som tidigare månader funnits med i riskanalysen, har 
dock sitt ursprung i höga energikostnader för idrottsplatsen. Idrottsplatsen kräver både värme, 
ljus och kyla under höstterminen då omklädningsrum ska värmas upp, utomhusplaner belysas 
och ishallar kylas ner. Energikostnaden för vårterminen var lite högre än beräknat på grund av att 
ishallarnas kylmaskiner styrdes manuellt. Maskinerna gick därför på maximal effekt under mars 
och april, vilket inte behöver vara fallet om maskinerna kan styras via dator. Numer kommer 
själva kylanläggningen kunna styras via dator och regleras med hjälp av givare och därmed behövs 
inte maximal effekt överallt hela tiden. 

Konst/kultur har positiv avvikelse efter de första två tertialen men en nollprognos på helåret. I 
augusti har intäkter för Haningedagen bokförts, liksom årliga interna intäkter för uthyrning av 
lösa konstverk. Den positiva avvikelsen just nu beror bland annat på budget för kulturstipendium 
som delas ut på hösten och ännu ej förbrukade medel för grafisk formgivning. 

Ekens fritidsgård har en positiv prognos på +0,1 mnkr beroende på sjukskrivningar under våren 
som endast delvis ersatts av vikarier. Den positiva prognosen avser 10-13/tonårsverksamheten, 
men även Träffpunkt Lilleken har en positiv avvikelse just nu. Träffpunkt Lilleken planerar 
aktiviteter och inköp under hösten och räknar med att alla årets medel kommer att förbrukas. 

Handens bibliotek har en positiv avvikelse, vilket är normalt vid denna tid på året. Nya böcker 
ges framför allt ut på hösten och inköpskostnaderna beräknas öka till och med årsskiftet. 
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Område Syd

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

tkr
Utfall jan - aug 

2017 
Bud ack jan - 

aug 2017 
Avvikelse jan - 

aug 2017 
Budget helår 

2017 
Prognostiserad 
avvikelse helår

480 - Områdesledning 808 1 021 213 1 435 0
481 - Livskvalitet och folkhälsa 12 968 12 949 -19 19 439 -100
482 - Barn och unga rustas för vuxenlivet 7 304 7 470 166 11 208 -100
483 - Information och kunskap 6 990 7 435 445 11 207
Summa 48 - Område Syd 28 071 28 875 804 43 289 -200

På raden för områdesledning finns överföringsmedel för granulat till konstgräsplaner i hela 
kommunen på 0,2 mnkr. Tretton av nitton beställda ton har levererats och fem ton är utlagda på 
Tungelsta konstgräsplan. Fakturan för granulatet har inte kommit än och därför är avvikelsen 
positiv med 0,2 mnkr. 

Område Syd måste genomföra akut lagning av skarvar på konstgräsplaner, vilket inte är 
budgeterat. Därför är helårsprognosen för Livskvalitet och folkhälsa negativ på -0,1 mnkr. 

Den negativa helårsprognosen för Barn och unga rustas för vuxenlivet är kopplad till 
åtgärdsplanen som fritidsgårdarna genomförde under vårterminen. Planen gick ut på att flytta en 
heltidsanställd från Ekens fritidsgård i område Central till Ung 137 i område Syd för att fylla en 
vakant tjänst. Åtgärdsplanen minskade den löpande kostnadsnivån för fritidsgårdarna som helhet, 
men under processens gång innebar det att Ung 137 hade vikarier för att täcka den vakanta 
tjänsten under årets första tre månader, tills planen var helt genomförd. 

I strategiområdet för Information och kunskap beror den positiva avvikelsen framför allt på lägre 
kostnader inom kulturmiljöområdet än budgeterat. Inventering av kulturmiljöer är påbörjad men 
ingen räkning har kommit än. Dessutom är kostnaderna för kulturverksamhet för vuxna, som 
område Syd anordnar i hela kommunen, lägre än budgeterat för åtta månader. Biblioteken i 
Jordbro och Västerhaninge har tillsammans en avvikelse nära noll, men Västerhaninge bibliotek 
har haft högre kostnader än budgeterat på grund av vikarier för sjukskriven personal. 
Arbetsgivaren betalar sjukersättning under de första två veckorna till den anställde och kostnad 
för vikarie tillkommer utöver det. Risken för underskott vid årets slut finns med i riskanalysen 
som presenteras i nästa avsnitt. Där finns även en positiv ekonomisk risk på Miljöverkstan, som 
också ingår i Information och kunskap. Två vakanser väntas under hösten och nyrekryterade 
ersättare beräknas vara på plats i januari 2018.

Prognos, risk- och känslighetsanalys
Helårsprognosen för nämnden som rapporterades till kommunstyrelsen redan förra månaden 
förbättrades med 0,5 mnkr till 1,5 mnkr med anledning av att hyran för hyresgästerna i 
Kulturparken inte ökade i den omfattning som förutsattes i Mål och budget 2017 – 2018. 
Överskott från medel som öronmärkts av kommunfullmäktige kan nämnden dock inte göra 
anspråk på i ärendet om överföring av driftmedel till 2018 års ram. Andra komponenter har 
tillkommit i prognosen, varav de flesta har flyttats från risk- och känslighetsanalysen. 
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Tabell 3: Helårsprognos 2017

Prognosparameter, tkr

Föregående 
månads 

prognos

Prognos 
helår 
2017 Förändring

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

0
Summa prognos 1 500 1 500 0

Prognostabellerna går i otakt, eftersom kommunstyrelsen krävde en prognos redan vid 
julibokslutet, medan nämndens senaste uppföljning skedde per maj. För nämnden är även 
underskottet på grund av åtgärdsplanen för fritidsgårdar ny denna månad, liksom 
halvtidssjukskrivningen på Ekens fritidsgård, medan kommunstyrelsen fick rapport om det redan 
vid förra månadens uppföljning. Nämnden känner dock igen båda posterna från tidigare 
riskanalyser. 

Även posten för högre hyresintäkter i område Norr kommer från tidigare riskanalyser, liksom 
ökade energikostnader på Torvalla IP. Helt nya är dock vårterminens ökade kostnader för 
timledare på Lyckebygården och akut lagning av konstgrässkarvar i område Syd. Lyckebygården 
fanns med i riskanalysen som lämnades till kommunstyrelsen förra månaden och beror på ökat 
behov av timledare för att ha kunnat hålla öppet under våren. Behovet av lagning av 
konstgräsplaner i område Syd har uppstått nyligen och måste göras för att planen ska gå att 
använda. 

I början av ett kalenderår finns så mycket osäkerhet att det inte går att identifiera och kvantifiera 
alla risker. Ju längre året går, desto fler poster utkristalliserar sig som mer sannolika än andra och 
riskanalysen kan fyllas på. I nedanstående tabell summeras de aktuella riskposterna. 

Tabell 4: Risk- och känslighetsanalys
tkr Positiv risk Negativ risk
Senare aktivering av investeringsprojekt än 
budgeterat 600 0
Brandbergsbadet 0 -300
Driftskostnader offentlig konst 0 -1 800
Kulturskolan 500 0
Vakans Miljöverkstan 200 0
Vikarier Västerhaninge bibliotek 0 -100

Summa 1 300 -2 200
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Den positiva risken för lägre kapitalkostnader kvarstår sedan tidigare, liksom föreningsbidraget 
för driften av Brandbergsbadet i somras. En post som inte tagits upp i riskanalysen förut, men 
som inte är helt ny, är kostnader som bokförts på investeringsprojekt för offentlig konst. Det har 
skett helt enligt den rutin som funnits, men utgifterna kan inte aktiveras som 
anläggningstillgångar. Nämnden påtalade detta i sitt remissyttrande till Mål och budget 2018 – 
2019 och kom med lösningsförslag, men det hörsammades inte av kommunfullmäktige. Nya 
lösningsförslag har presenterats på tjänstemannanivå, men inget konkret har ännu beslutats. 
Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att inte nya kostnader ska fastna i denna skarv mellan 
balans- och resultaträkning, men de som redan hamnat där måste hanteras förr snarare än senare. 

I ovanstående avsnitt om område Norr framkom att kulturskoleaktörerna inte haft så många 
elever som budgeterat och att det råder brist på cirkuspedagoger. Kulturskolan bedömer därför 
att det finns en risk att helårsbudgeten inte kommer att förbrukas. Det angivna beloppet är en 
grov uppskattning, särskilt med tanke på att höstterminen precis har startat. 

Miljöverkstan är en liten enhet med tre anställda som kommer ha vakanta tjänster under en tid i 
höst. Som nämndes ovan i avsnittet om område Syd, beräknas ersättare vara rekryterade till 
januari nästa år. I en verksamhet som nästan enbart utgörs av fasta kostnader och inte tar in 
timavlönade vikarier för ordinarie personal, innebär vakanta tjänster en positiv effekt på 
ekonomin. 

Västerhaninge bibliotek är däremot en verksamhet som kräver vikarier för frånvarande personal, i 
detta fall på grund av sjukdom. Under de första två sjukskrivningsveckorna blir lönekostnaden 
nästan dubbel, eftersom arbetsgivaren både betalar för den ordinarie anställde och även för den 
ersättande vikarien. Biblioteket i Västerhaninge har en budgetram som inte är rustad att klara 
oförutsedda händelser och bedömer därför att det finns en risk för underskott vid årets slut. 

En post är borttagen från riskanalysen sedan uppföljningen i maj och det är Porten. Nämnden 
fattade beslut om förändring för Porten i våras, men rent ekonomiskt har det inte inneburit 
någon skillnad. Porten har mestadels fasta kostnader i form av personal och lokaler. Med endast 
fyra månader kvar av året kommer eventuella åtgärder som vidtas nu inte få ekonomisk effekt på 
denna sida om årsskiftet. 

Kostnaderna för offentlig konst, som fastnat i skarven mellan investeringsprojekt och anläggning, 
är anledningen till att prognosen för nämnden inte kan förbättras ytterligare. Varje positiv 
avvikelse kommer att behövas för att kunna rensa i den offentliga konsten. Skulle överskottet visa 
sig täcka mer än offentlig konst, kommer det med stor sannolikhet att behövas till nedskrivning 
av konstgräsplaner. Tecken tyder på att den ekonomiska livslängden är kortare än 
avskrivningstiden som är registrerat i anläggningsregistret. Beräkningar och tekniska lösningar i 
anläggningsregistret kommer att göras under september månad och den ekonomiska 
konsekvensen kommer att tas upp i känslighetsanalysen vid nästa månadsuppföljning. 
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Investeringsprojekt som genomförs av kommunen
Sedan senaste uppföljningen i maj har 1,9 mnkr investerats under sommarmånaderna och 
verksamheterna har fått möjlighet att uppdatera sina helårsprognoser. Ackumulerade 
investeringsbelopp per projekt presenteras i tabellerna nedan. 

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

Projekt, tkr
Utfall jan - 
aug 2017

Budget helår 
2017 Avvikelse

Utfall % av 
budget 

helår

Prognos 
helårs-

förbrukning
37148 - Miljöverkstad 749 1 342 593 55,8% 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 161 608 447 26,5% 1 300
37175 - Båthus Fjärdlången, reinvestering 0 1 111 1 111 0,0% 100
37176 - Passersystem 477 900 423 53,0% 800
37177 - Lokalanpassningar 2015 34 79 45 43,7% 34
37182 - Inventarier till nya idrottshallar 0 8 952 8 952 0,0% 200
37186 - Skutan Stall, markarbete 104 42 -62 248,7% 200
37189 - Projektering ny simhall 151 200 49 75,3% 200
37190 - Ny läktare Torvalla IP 3 2 000 1 997 0,1% 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
37206 - Östnora camping elsäkerhetsarbeten 0 0 0 - 0
37201 - Armatur till motionsspår 0 3 000 3 000 0,0% 1 700
37202 - Upprustning idrottshall funktionsnedsatta 0 1 000 1 000 0,0% 1 200
37203 - Tennisbana Brandbergen 0 300 300 0,0% 150
37204 - Spontanyta 2017 0 500 500 0,0% 500
37205 - Konstgräsplan Torvalla 80 3 500 3 420 2,3% 3 500
Summa investeringar enl Mål och budget 2 149 36 923 34 774 5,8% 16 016

Två projekt som haft en del utgifter under sommaren är 37148 – Miljöverkstad och 37176 – 
Passersystem. För projekt 37172 Snyggt och tryggt, där bland annat tornet på Tornberget ingår, 
har arbetet påbörjats. Resten av investeringarna i samma investeringsprojekt har aktiverats i 
anläggningsregistret under sommaren och endast tornet återstår. Investeringen för tornet 
beräknas dock bli högre än budgeterat. 

Nästa tabell innehåller investeringsprojekt med nya investeringsmedel för 2017 under rubriken 
övriga ospecificerade investeringsprojekt.
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Tabell 5b: Utfall, ram och prognos för övriga ospecificerade investeringsprojekt enligt Mål och budget 2017, perioden januari - augusti 2017

Projekt, tkr
Utfall jan - 
aug 2017

Budget helår 
2017 Avvikelse

Utfall % av 
budget 

helår

Prognos 
helårs-

förbrukning
37208 - Kof Wifi-satsning 88 150 62 58,9% 150
37209 - V-malm omklädningspaviljonger 0 800 800 0,0% 400
37210 - V-malm matchklocka, resultattavla, mål 89 70 -19 127,0% 100
37211 - V-malm/Brb IP soptunnor 0 40 40 0,0% 40
37212 - Dalarögården teknikupprustning 21 50 29 41,9% 50
37213 - Central cykelparkeringar 0 100 100 0,0% 100
37214 - Rudan transportbil 0 300 300 0,0% 300
37215 - Rudan/Torvalla ishall asfaltering 0 400 400 0,0% 350
37216 - Torvalla simhall skurmaskin 0 75 75 0,0% 75
37217 - Kulturhuset konferensutrustning 39 60 21 64,7% 60
37218 - Hanvedens IP teknisk bevakning kylaggr. 0 150 150 0,0% 150
37219 - Nödesta motionsspår 0 600 600 0,0% 600
37220 - Åbygården speldatorer, 2 st 45 50 5 89,4% 55
37221 - Parkleken värmekamera 0 75 75 0,0% 75
37222 - Hinderbana till Torvalla simhall 104 0 -104 - 104
Restpost 0 80 80 0,0% 0
Summa investeringar övriga ospecificerade 386 3 000 2 614 12,9% 2 609

I projekt 37208 – Wifi-satsning har fakturor kommit under sommaren, liksom i projekt 37220 – 
Åbygården speldatorer. Projekt 37210 – Vendelsömalm matchklocka mm har kostat lite mer än 
budgeterat och är inte helt klart ännu. 

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 - augusti 2017

Projekt 37207, tkr
Utfall jan - 
aug 2017

Budget helår 
2017 Avvikelse

Utfall % av 
budget 

helår

Prognos 
helårs-

förbrukning
Ansvar 4631 - Brb bibliotek tillgänglighetsanpass. 11 40 29 27,2% 40
Ansvar 4714 - Kulturhuset diverse 42 101 59 41,9% 101
Ansvar 4730 - Handens bibliotek möbler 0 50 50 0,0% 50
Ansvar 4821 - Åbygården ljudabsorbenter 0 150 150 0,0% 150
Ansvar 4824 - Parkleken gardiner 0 40 40 0,0% 40
Restpost 0 119 119 0,0% 0
Summa investeringar årlig upprustning 53 500 447 10,6% 381

I denna grupp har inte mycket inhandlats sedan förra uppföljningen, men en omfördelning av 
helårsbudgeten har gjorts i och med att budgeten för Portens investering är borttagen och 
restposten är ökad. 

Den sista tabellen visar investeringar i offentlig konst. 
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Tabell 5d: Utfall, ram och prognos för investeringar i offentlig konst enligt Mål och budget, perioden januari - augusti 2017

Projekt, tkr
Utfall jan - 
aug 2017

Budget helår 
2017 Avvikelse

Utfall % av 
budget 

helår

Prognos 
helårs-

förbrukning
1901 - Arkens Torg, Konstverk 31 90 59 34,4% 31
1904 - Poseidons torg, Konstverk 53 850 797 6,2% 125
1905 - Haningeterrassen, konstverk 182 2 557 2 375 7,1% 432
1907 - Fredriks yrkesgymnasium, konstverk 15 15 0 100,0% 15
1909 - Åbyparken, konstverk 312 794 482 39,3% 512
1910 - Vega, konstverk 93 750 657 12,5% 125
1911 - Ungdomskonstprojekt, Porten 123 200 77 61,3% 200
1912 - Vikingaskolan, konstverk 7 800 793 0,9% 100
1913 - Ny skola Åbyparken, konstverk 4 800 796 0,4% 100
1914 - Tunnlar Haningeterrassen, konstverk 19 450 431 4,2% 450
1999 - Lös konst 16 550 534 2,9% 550
- 43 1 521 1 478 2,8% 50
Summa investeringar offentlig konst 897 9 377 8 480 9,6% 2 690

I maj började den nya konstintendenten, som kommer att arbeta med anskaffning av nya 
konstverk. Kostnaden för intendenten fördelas på respektive konstverk och kommer att ingå i 
verkens anskaffningsvärde. I praktiken har fördelningen gjorts en gång hittills, för perioden maj 
till augusti, och kommer ske minst tertialvis i framtiden, men eventuellt månadsvis. 

Gjorda investeringar i hela förvaltningen summerar totalt till 3,5 mnkr och den totala 
investeringsramen är 49,8 mnkr. Den totalt prognostiserade helårsförbrukningen uppgår till 21,7 
mnkr, vilket skulle innebära ett överskott på 28,1 mnkr att föra över till 2018 års 
investeringsbudget. 

Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

Tabell 5e: Prognos och budget för Tornbergets investeringar

Investeringsobjekt, tkr Prognos totalt Budget
Lyckebyskolan, reinvestering 123 000 135 000
Torvalla energiprojekt 23 000 23 000
Vikingaskolan, rivning, nybyggnation 264 000 263 000
Åbyskolan 0 170 000
Åbyhallen 0 25 000
Idrottshall Tungelsta 0 25 000
Lyckebyhallen 0 25 000
Ny F-9-skola och aktivitetshus Vega 0 0

Summa 410 000 666 000

Reinvesteringen i Lyckebyskolan är slutbesiktigad och verksamheten har flyttat in. Ekonomisk 
slutredovisning till kommunstyrelsen återstår. 

Beslut om genomförande av Torvalla energiprojekt fattades av kommunstyrelsen i mars 2017. Avtal 
är tecknat med entreprenör och enligt gällande tidplan ska anläggningen vara klar i februari 2018. 
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Produktion pågår av Vikingaskolan. Den nya skolan beräknas stå klar till sommaren 2018. 

Förprojektering av Åbyskolan pågår. Byggstart är planerad till hösten 2018, då all 
förskoleverksamhet flyttats bort från tomten. 

Projektering för Åbyhallen är klar, men Tornbergets upphandling är överklagad, vilket kommer att 
medföra att hallen blir försenad. Förhandling pågår med privat fastighetsägare om uppförande av 
idrottshall i Tungelsta. Den ska vara lokaliserad mellan den planerade F-6-skolan i Lillgården och 
pendeltågsstationen. Projektering för Lyckebyhallen är klar och hallen beräknas vara klar i augusti 
2018. 

Tomten för aktivitetshuset i Vega blir tillgänglig för byggnation sommaren 2019 när det 
provisoriska järnvägsspåret försvinner. Inflyttning är planerad till sommaren 2021.
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Sammanfattning 
Haninge kommuns verksamhetsstyrning bygger på kommunens vision och värdegrund. 
Styrningen syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser 
effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet.  
 
Verksamhetsstyrningen delas upp i mål- och resultatstyrning samt kvalitetsstyrning. 
Målstyrningen fokuserar på fullmäktiges långsiktiga mål, indikatorer och uppdrag samt 
resultat enligt fullmäktiges mål och budget.  
 
Kvalitetsstyrningens fokus är ett kontinuerligt arbete med förbättringar av verksamheter. 
Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga 
förbättringar. Arbetsmodellen utgår från det så kallade PDSA-hjulet;  
 

 
 
Till hjälp i kvalitetsarbetet finns ett antal verktyg som fungerar som ett stöd för 
verksamheterna när de arbetar med ständiga förbättringar: 

 Jämförelser, förslag, synpunkter, klagomål och avvikelser samt felanmälan 

 Tjänstegarantier (ersätter nuvarande kvalitetsdeklarerade tjänster) 

 Program för uppföljning av privata utförare (inte beslutad) 

 Medborgar- och brukardialog (uppdatering av policy pågår) 

 Undersökning, uppföljning och utvärdering 

 Egenvärdering  

 Extern granskning 
 
Andra verktyg kan användas, till exempel utvecklar SKL nya modeller och verktyg 
löpande som kan vara alternativ.  
 
Uppföljning av kvalitetsarbetet ska göras regelbundet. Varje förvaltning ska ta fram en 
årsberättelse som rapporteras till nämnden före månadsskiftet maj/juni året efter.  

 
Fördelning av ansvar och roller mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnderna, kommunens bolag och förvaltningar anges i fullmäktiges mål och budget. 
Ansvarsfördelning och roller mellan förvaltningar beslutas av kommundirektören. 
Policyn ska följas upp vid behov eller en gång per mandatperiod. 
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Verksamhetsstyrning i Haninge kommun 
Haninge kommuns verksamhetsstyrning bygger på kommunens vision och värdegrund. 
Styrningen syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser 
effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet.  
 
Verksamhetsstyrningen delas upp i mål- och resultatstyrning samt kvalitetsstyrning. Mål- 
och resultatstyrningen fokuserar på långsiktiga mål och resultat, kvalitetsstyrningens 
fokus är utveckling genom förbättringsarbete i verksamheterna. Allt utgår från 
kommunens vision och värdegrund (som finns i Haninge kommuns mål och budget). 

 
 
 
 
 
 
 

Mål- och resultatstyrning 
Genom de mål som antagits av kommunfullmäktige ska kommunen arbeta för att uppnå 
kommunens långsiktiga vision. Målen bryts ned till strategier av respektive nämnd och 
varje förvaltning bryter i sin tur ned strategierna till åtaganden och aktiviteter. På så vis 
säkerställs att kommunfullmäktiges mål får genomslag i hela organisationen och att 
kommunkoncernen strävar i samma riktning. Krav på uppföljning av resultat finns i 
fullmäktiges mål och budget.  
 

Kvalitetsstyrning 
Kvalitetsarbete är att kontinuerligt arbeta med förbättringar av verksamheter och 
användningen av resurser på bästa sätt. Det är ett arbete som sker i årliga processer men 
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även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. Det är viktigt att fånga upp förslag 
på förbättringar. Medarbetarnas idéer och förslag på hur verksamheten kan utvecklas ska 
tas tillvara. Ett exempel är att använda arbetsplatsträffar för att diskutera förslag på 
förbättringar. 
 

Modell för löpande och systematiskt kvalitetsarbete  
Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att kvalitetsarbetet blir en naturlig del i vardagen  
 

 
Planera 
Verksamheterna planerar vilka aktiviteter som ska genomföras utifrån sitt uppdrag och 
utifrån resultat och analyser av genomförda mätningar och undersökningar samt andra 
relevanta underlag. När och hur aktiviteterna ska följas upp bör också planeras i detta 
skede.  
 

Genomföra 

De olika aktiviteterna som har planerats genomförs med syfte att uppnå en högre kvalitet 
i verksamheterna. Vissa aktiviteter kan genomföras direkt och får ett tydligt genomslag 
med en gång medan andra aktiviteter tar längre tid och kräver mer planering och det kan 
ta längre tid innan ett synligt resultat uppnås.  
 
Följa upp 

Kvalitetsarbetet bygger på kontinuerlig kunskap om medborgarnas önskemål, behov och 
synpunkter för att kunna utveckla verksamheten. För att upptäcka brister och avvikelser 
måste verksamheterna mäta resultat. Det handlar om få en bild av vilken kvalitet som 
levereras genom att sammanställa resultat av undersökningar, enkäter, nyckeltal, 
synpunkter och analyser. 
 
Åtgärda 
Genom att följa upp kvalitetsarbetet får verksamheterna bilden av vilka åtgärder som är 
möjliga att genomföra direkt och vilka åtgärder som kommer att kräva ett mer 
omfattande arbete. Åtgärderna ligger till grund för den nya planeringen så att 
erfarenheterna från uppföljning och åtgärder tas till vara. På så sätt skapas ständiga 
förbättringar. 
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Verktyg för kvalitetsarbete 
Till hjälp i kvalitetsarbetet finns ett antal verktyg som på olika sätt fungerar som ett stöd 
för verksamheterna när de arbetar med ständiga förbättringar. Nedan finns verktyg som 
har identifierats som viktiga att arbeta med. 

 Jämförelser 

 Förslag, synpunkter, klagomål och avvikelser samt felanmälan 

 Tjänstegarantier  

 Program för uppföljning av privata utförare (inte beslutad) 

 Medborgar- och brukardialog (uppdatering av policy pågår) 

 Undersökning, uppföljning och utvärdering 

 Egenvärdering  

 Extern granskning 
 
Anvisningar för verktygen anges i riktlinjer som ska fastställas av kommundirektören.  
 
 

Jämförelser 
Jämförelser är en metod för bedömning av kvaliteten i verksamheten. Jämförelser kan 
göras med den egna verksamheten bakåt i tiden, med andra verksamheter inom Haninge 
kommun och med andra kommuner. Jämförelser kan även avse exempelvis processer. 
 
Inom en rad områden jämförs nyckeltal i etablerade nätverk, t.ex. Södertörns nyckeltal 
och SKL:s öppna jämförelser. Haninge deltar sedan 2015 i SKL:s nyckeltalsnätverk, 
Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, som innehåller cirka 40 övergripande nyckeltal 
för olika verksamheter. 
 
I kommunens Jämförelseguide kan olika utförare jämföras med varandra, till exempel 
inom förskola, grundskola och hemtjänst.  
 

Förslag, synpunkter, klagomål och avvikelser samt felanmälan 
Samtliga medarbetare, chefer och förtroendevalda kan på olika sätt ta emot synpunkter 
från kunder, invånare m.fl.  
 
På hemsidan finns möjligheten att lämna egna e-förslag eller rösta på andras e-förslag. 
Den som är folkbokförd i kommunen kan också lämna medborgarförslag. Synpunkter 
och klagomål kan också lämnas på hemsidan. Det finns även appar för att kunna lämna 
synpunkter och förslag.  
 
Alla synpunkter ska, liksom alla inkomna brev, e-postmeddelanden osv besvaras 
skyndsamt, inom två arbetsdagar. Det handlar om dialog med invånarna och att använda 
synpunkter från dialogen för att förbättra verksamheterna. 
 
Avvikelser enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, samt klagomål enligt 
Skollagen följs upp systematiskt. 
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Tjänstegarantier 
Tjänstegarantier är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna. 
Arbete med att förbättra verksamheternas kvalitet görs i alla förvaltningar. Samtliga 
nämnder ska därför ha tjänstegarantier som driver kvalitetsarbetet framåt. Garantierna 
ska vara väsentliga för medborgarna och för verksamheternas kvalitet. Genom 
tjänstegarantier garanterar verksamheterna att kunden erhåller en utlovad nivå i tjänsten. 
Om verksamheten inte lever upp till det kan kunden förmedla detta genom synpunkts- 
och klagomålshanteringen. Verksamheten ska då vidta åtgärder för att rätta till bristerna.  
 

Program för uppföljning och kontroll av privata utförare 
Kommunallagen har förändrats för att uppföljning och kontroll av privata utförare ska 
förbättras samt för att förbättra allmänhetens insyn. Förändringarna gäller från och med 
1 januari 2015. Förändringen innebär att kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. 
Fristående förskolor och enskilda skolor ingår inte eftersom de är egna huvudmän, och 
deras verksamhet regleras genom tillståndsgivning. 
 
I Haninge finns ett förslag till program som inte har fastställts. 

 

Medborgardialog och brukardialog 
Medborgar- och brukardialog är två verktyg för att öka delaktighet och inflytande för att 
förbättra kvalitet i kommunens tjänster. Medborgardialog handlar om frågor som berör 
kommunen och sker mellan medborgare och kommunens förtroendevalda och anställda.  
 
Brukardialoger sker mellan verksamheten, till exempel vårdboendet eller skolan, och dess 
brukare (boende, anhörig, elev/förälder) och innebär att endast de som använder sig av 
servicen inbjuds att framföra synpunkter, tankar och idéer. Brukardialog är ofta en del i 
att förbättra kvalitet och utveckla verksamheten. 
 
I den kommande policyn för medborgar- och brukardialog (inte fastställd ännu) finns 
grundläggande inriktning och principer.  

 

Undersökning, uppföljning och utvärderingar 
Olika typer av undersökningar riktade till invånare och medarbetares utgör viktiga 
utgångspunkter för kvalitetsarbetet. Det kan exempelvis vara enkäter, fokusgrupper eller 
intervjuer. Resultat av arbetsplatsundersökningar kan också ligga till grund för 
kvalitetshöjande insatser. 
  
Uppföljning beskriver vad som hänt, medan en utvärdering kan förklara varför. 
Med uppföljning menar man ofta att man studerar vad som händer i samband med ett 
projekt eller en åtgärd. En utvärdering innebär mer, den är en systematisk och 
strukturerad bedömning av arbetet. Den är ett mer utvecklat försök att studera en 
verksamhet. 
 
Alla verksamheter följs upp som en del av kvalitetsarbetet. Det gäller alla verksamheter 
oavsett om de drivs i egenregi eller av externa utförare.  
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Egenvärdering 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat verktyget ”Egenvärdering för 
uppföljning och kontroll”. Verktyget ger en bild av om verksamheten har tillfredställande 
system och rutiner för uppföljning och kontroll. Verktyget bygger på självskattning och 
kan användas som underlag i förbättringsarbete. 
 
SKL utvecklar modeller och verktyg löpande för förbättring och kvalitetsutveckling som 
kan vara lämpliga alternativ.  
 

Externa granskningar och rapporter 
Kommunens olika verksamheter kontrolleras och granskas av till exempel 
tillsynsmyndigheter och kommunens revision. De synpunkter och rekommendationer 
som ges i granskningsrapporter ska beaktas för att utveckla och förbättra verksamheten.  
 

Uppföljning och rapportering av kvalitetsarbetet 
Kvalitetsarbete är att kontinuerligt arbeta som sker på olika nivåer i organisationen vid 
olika tidpunkter under ett år. De aktiviteter som genomförs med koppling till kvalitet ska 
följas upp regelbundet.  
 
Varje förvaltning ska ta fram en årsberättelse som rapporteras till nämnden före 
månadsskiftet 31 maj året efter. 
 

Roller och ansvar  
Fördelning av ansvar och roller mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnderna, kommunens bolag och förvaltningar anges i fullmäktiges mål och budget.  
 
Ansvarsfördelning och roller mellan förvaltningar beslutas av kommundirektören. Till 
policyn tas riktlinjer fram som beslutas av kommundirektör. Därefter utformas rutiner, 
mallar m.m. som stödjer det dagliga arbetet.  
 
 

Plan för uppföljning av policyn 
Kommunstyrelsen ska vid behov eller en gång per mandatperiod följa upp policyn och 
besluta om eventuella förändringar. 
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Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har blivit ombedd att lämna synpunkter 
på Haninge kommuns äldreplan 2019-2026. Äldreplanen utgör en 
vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete i frågor 
som rör äldreområdet. Planen redogör för nutida och framtida behov 
och förutsättningar. Den pekar på utvecklingsområden och vad som 
bör göras. Syftet med äldreplanen är att vara en angelägenhet för både 
äldrenämnd/äldreförvaltning samt för övriga kommunala nämnder 
och förvaltningar. Äldreplanen understryker särskilt samverkan 
mellan olika förvaltningar som en förutsättning för att nå framgång i 
det strategiska arbetet på äldreområdet. 

Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden tackar för möjligheten att yttra sig om 
äldreplanen. Vid sidan av gruppen barn och unga ser kultur- och 
fritidsnämnden äldre som en särskilt viktig grupp som bör prioriteras i 
Haninges kultur- och fritidsliv. Som äldreplanen anger är psykisk 
ohälsa och depression förkommande i en del äldres liv. Kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter kan och bör därför vidta åtgärder för 
att stävja äldres psykosociala ohälsa. 

Äldreplanen lyfter kulturens betydelse för ökad livskvalitet och 
redogör för kommunala verksamheter som ”boken kommer”, 
minneslådor, bokbussens besök på träffpunkter mm. Kultur- och 
fritidsnämnden vill dock gärna påminna om fler av de sammanhang 
där kultur- och fritidsförvaltningen samverkar med 
äldreförvaltningen. Exempelvis samverkar de båda förvaltningarna 
inom arbetet med det nya allaktivitetshuset som kommer uppföras i 
Vega. 

Kultur- och fritidsnämnden skulle gärna se att kommunens kultur- 
och fritidsliv lyfts fram i större utsträckning än vad som görs i planen. 
Exempelvis sprider förvaltningen en kulturkalender som kan attrahera 
många äldre tack vare vidden på de olika evenemang som anordnas i 
Haninge. Nämnden menar att formuleringen ”Kulturevenemang i 
olika former bör också göras tillgängliga för våra äldre - inom de 
traditionella kulturmiljöerna” (s. 32) kan verka begränsande för den 
äldres rätt att själv välja bland vilka kultur- och fritidsaktiviteter han 
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eller hon vill ägna sig åt. Kultur- och fritidsnämnden önskar därför 
bistå i arbetet med att introducera äldre till olika typer av kulturmiljöer 
och kulturella uttrycksätt. Nämnden menar att inte bara ”traditionella 
kulturmiljöer” kan vara uppskattade av äldre utan att det i alla åldrar i 
livet finns i ett värde i att bli stimulerad av olika typer av perspektiv 
och idrottsliga och kulturella verksamheter. 

Kultur- och fritidsnämnden ser många möjligheter till ett fördjupat 
samarbete med äldrenämnden och vill gärna vara behjälplig i att 
ytterligare stärka planens delar om kulturens och fritidslivets 
förebyggande och hälsofrämjande betydelse för äldres välbefinnande 
innan den antas av äldrenämnden.

Underlag för beslut
- Remissmissiv Äldreplan 2019-2026

- Äldreplan 2019-2026 Remissutgåva

Förslag till beslut
1. Förvaltningens remissvar godkänns och överlämnas till 

äldrenämnden. 

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Inledning 

1.1 Uppdrag, handläggning och beredning 
Äldreplanen är Haninge kommuns övergripande långsiktiga styrdokument 
inom äldreområdet. Äldreförvaltningen har på uppdrag av äldrenämnden 
arbetat fram ett förslag till ny äldreplan. Efter beslut i kommunfullmäktige 
gäller planen för perioden 2019-2026.

Kort historik:
• Nuvarande äldreplan antagen av kommunfullmäktige 2011. 
• Beslut i äldrenämnden april 2015 för hemställan hos 

kommunfullmäktige om antagande av ny Äldreplan 2015-2022, 
vilket ej fullföljdes.

• Det återupptagna arbetet med äldreplanen påbörjades vid årsskiftet 
2016-2017 och inleddes med en presentation på kommunala 
pensionärsrådet i februari 2017.

Ny tidplan:
• Remissförslag på Äldreplan 2019-2026 på äldrenämnden i maj 2017.
• Remissförslaget remitteras under maj-september 2017 för yttrande 

och synpunkter till kommunala nämnder, pensionärsföreningar, 
intresse- och frivilligorganisationer, lokala politiska partier med 
representation i kommunfullmäktige samt lokala fackliga 
organisationer. ut till olika intressenter maj-september 2017.

• Beredning av inkomna remissvar oktober-november 2017.
• Beslut i äldrenämnden december 2017.
• Beredning och beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

under 2018.

1.2     Omfattning och innehåll 
Denna äldreplan riktar sig till medborgare, politiker och personal i Haninge 
kommun. 

Äldreplanen har en planeringshorisont på 8 år och gäller för åren 2019-2026 
och ska ses som en vägledning för kommunens planerings- och utvecklings-
arbete i frågor som rör äldreområdet. 

Planen redogör för nutida och bedömda framtida behov och förutsättningar. 
Den pekar på utvecklingsområden och vad som bör göras. Det årliga strategi-
och budgetarbetet ska ske med utgångspunkt från inriktningen i äldreplanen. 

Planen är en angelägenhet för såväl äldrenämnd/äldreförvaltning som för 
övriga kommunala nämnder och förvaltningar. Ska kommunen nå framgång i 
det strategiska arbetet som rör äldreområdet måste samverkan ske mellan olika 
förvaltningar.

1.3     Uppföljning och revidering 
Planen ska följas upp och revideras vart fjärde år. 
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2. Övergripande mål och styrning för 
äldreområdet 

2.1    Politikens mål, omfattning och inriktning 
De lagar som i första hand styr den kommunala äldreomsorgen är främst 
socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Riksdagen och regeringen har också beslutat om nationella mål och styrande 
principer för äldrepolitiken.

Äldreplanen är en produkt av politiskt formulerade viljeyttringar i kombination 
med ett förvaltnings- och verksamhetsperspektiv. 

På riksnivå 
Mål för omsorg om äldre människor 
Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin 
vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med 
respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.

Kvaliteten i äldreomsorgen ska vara hög. Äldre och anhöriga ska kunna lita på 
att vården och omsorgen är bra och att det finns tillräckligt med anställda med 
lämplig utbildning och erfarenhet.

Nationell värdegrund 
Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL. Bestämmelsen innebär att socialtjänstens insatser för äldre 
personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. 
Den nationella värdegrunden lyfter fram normer och etiska värden för 
äldreomsorgen. Det handlar bland annat om att respektera den enskildes 
privata sfär, vikten av att den enskilde bereds möjlighet till självbestämmande 
och får vara delaktig, att verksamheterna anpassar arbetssätt, planering och 
genomförande av insatser till individer och att den enskilde får ett gott 
bemötande. Det handlar också om att den enskilde ska känna trygghet och 
uppleva välbefinnande. 
Värdegrunden gäller för både offentligt och enskilt bedriven verksamhet och 
omfattar individuellt beslutade insatser och allmänt inriktade insatser.  Den 
omfattar såväl handläggning av ärenden som utförande av insatser. Den ska 
vara vägledande i äldreomsorgens verksamheter och därmed för personalens 
bemötande och agerande.

Värdegrunden är också utgångspunkten för inrättandet av lokala värdighets-
garantier. Genom en lokal värdighetsgaranti kan kommunen förtydliga lokala 
service- och kvalitetsnivåer. En värdighetsgaranti kan även tillämpas när en 
enskild verksamhet utför en insats på uppdrag av kommunen. 
Kommunernas och de privata, ideella och kooperativa utförarnas förutsätt-
ningar för att åstadkomma insatser med god kvalitet ska stödjas och utvecklas. 
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Ett valfrihetssystem har införts för att bidra till utvecklingen av en äldreom-
sorg som tydligare utgår från individens behov och önskemål. För att kunna 
göra ett informerat val behöver de äldre och deras anhöriga relevant och 
lättillgänglig information om hur äldreomsorgens olika verksamheter fungerar. 
Regeringen satsar på utveckling och uppföljning av kvalitet genom att ta fram 
nationella öppna jämförelser, bättre statistik samt en effektiv 
tillsynsorganisation, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
Andra viktiga åtgärder är stöd till utveckling av välfärdsteknologi och olika 
satsningar på forskning, utveckling och kunskapsspridning som bidrar till att 
utveckla kvaliteten i äldreomsorgen.

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
Regeringen beslöt i juni 2015 att tillsätta en särskild utredare för att ta fram ett 
förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Utredningen 
presenterade och överlämnade sitt betänkande Läs mig! Nationell kvalitetsplan för 
vård och omsorg om äldre personer  i mars 2017. 
Utredaren har föreslagit åtgärder som ska syfta till:
1.  Högre kvalitet och ökad effektivitet,
2.  Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser,
3.  Tryggad personalförsörjning,
4.  Översyn av särskilda boendeformer,
5.  Flexibla former för beslut om äldreomsorg, samt
6.  Användning av välfärdsteknologi

Den nationella kvalitetsplanen ska genomföras under fyra mandatperioder – 
åren 2019-2034. Planen ska inte vara detaljstyrande, utan strategiskt och 
långsiktigt stödja den lokala och regionala utvecklingen samt bidra till stöd 
inom de områden där det krävs ett nationellt ansvar.
Några ledord utredningen utgått ifrån är:

• Varje människas lika värde
• Varje människas rätt att bestämma över sig själv
• Varje människas rätt att få leva i relation till andra
• Varje människas rätt till trygghet 
• Varje människas rätt att bli bemött med respekt.

Områden som behandlas i Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om 
äldre personer är:

• Den äldre personen och vård och omsorg
• God kompetensförsörjning
• Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
• Sammanhållen vård och omsorg
• Anhöriga
• Välfärdsteknik
• Boende för äldre personer
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• Flexibla former för handläggning och beslut om insatser till äldre 
personer

• Uppföljning
• Översyn av socialtjänstlagen m.m.

Områdena samstämmer i stort med de områden som Äldreplan 2019-2026 
behandlar. 
Utifrån ett planerings- och utvecklingsperspektiv utgör den nationella 
kvalitetsplanen och Äldreplan 2019-2026 ett ypperligt underlag för det årliga 
arbetet med Strategi och budget samt verksamhetsplan.

Nationella mål för funktionshinderspolitiken 

Notering: 

- Ny funktionshinderpolitik 2017 och framåt (regeringen har överlämnat 
propositionen till riksdagen maj 2017) 

Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle utan hinder för 
delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsned-
sättning. 

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Om mänskliga rättigheter och varje 
individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla 
delar.

De nationella målen för funktionshinderspolitiken beslutades år 2000 i arbetet 
med den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop. 
1999/2000:79). Målen är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns.

Nationella mål
 Samhällsgemenskap med mångfald som grund.
 Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i 

alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.
 Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionsnedsättning.

Inriktning på arbetet
 Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 

flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.
 Förebygga och bekämpa diskriminering.
 Skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.
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Rådet för styrning med kunskap 

Regeringen beslutade om en ny förordning (2015:155) om statlig styrning med 
kunskap, avseende hälso- och sjukvård samt socialtjänst, som trädde i kraft 1 
juli 2015. Förordningen behandlar frågan om den statliga kunskapsstyrningen.  
De berörda statliga vårdmyndigheterna ska samverka i ett rådgivande organ 
som har fått namnet Rådet för styrning med kunskap.

Myndigheters styrning med kunskap ska vara samordnad, behovsanpassad och 
effektiv. Styrningen ska fungera på ett sätt så att den är till stöd för huvudmän 
och profession. I rådet ingår, utöver eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen,  
Folkhälsomyndigheten. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
(Forte), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, 
Myndigheten för delaktighet, Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). 

Äldreförvaltningens intentioner är att ta del av och värdera bidragsfinansierade 
projekt och vunna erfarenheter, som visar på en välfärdsteknik som stödjer ett 
eget boende och som kan förebygga eller komplettera vård- och 
omsorgsbehov. Delar av hemtjänsten kan exempelvis utföras med hjälp av ny 
teknik som bildtelefoni, informations- och meddelandehantering samt 
nattillsyn via kamera.

Äldreomsorgen i Haninge kommun 
Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård. Nämndens verksamhet 
omfattar äldreomsorg, vilket innebär:

• biståndsbedömning som rör hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, 
avlastning, korttidsboende, matdistribution, boende för äldre (med 
somatisk- och demensinriktning) samt hälso- och sjukvård och 
tekniska hjälpmedel i särskilda boendeformer i enlighet med 
socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagstiftningen och övriga 
författningar till personer över 65 år.

• kommunal och annan drift av hemtjänst, dagverksamhet och boenden.

• handläggning enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, lagen 
(1997:736) om färdtjänst och lagen  (SFS 1992:1574) 
bostadsanpassningsbidrag.

Äldrenämnden är tillika sjukvårdshuvudman för den hälso- och sjukvård som 
bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.
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Äldrenämnden ska:

• se till att ovannämnda verksamheter bedrivs, följs upp och utvärderas i 
enlighet med de mål och riktlinjer som finns i författningar, 
föreskrifter och i kommunfullmäktiges måldokument samt övriga 
beslut som kommunfullmäktige fattar

• göra sig väl förtrogen med de sociala förhållandena som rör de äldre i 
kommunen samt göra framställningar och lägga fram de förslag som 
den finner påkallade

• svara för planerings- och utvecklingsfrågor inom äldreomsorgens 
verksamhetsområde

Lokal värdegrund 
Den lokala värdegrunden för omsorgen om äldre i Haninge ger stöd och 
vägledning för kommunens medarbetare i deras arbete. Värdegrunden 
tydliggör att det är den äldre personen och dennes närstående som är i fokus 
för detta arbete. 

Omtanke – ödmjukhet – engagemang  
Omsorgen om äldre i Haninge syftar till att ge äldre personer möjlighet att leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande. I sitt arbete med detta utgår 
personalen från begreppen omtanke, ödmjukhet och engagemang. 

Vi bemöter äldre personer – och deras närstående – med omtanke och respekt 
oavsett ålder, kön, klass, hälsostatus, religiös tillhörighet, sexuell läggning samt 
nationell eller kulturell bakgrund. Ett gott bemötande är avgörande för hur vår 
verksamhet uppfattas av dem som kommer i kontakt med den. 
Vi är ödmjuka inför idéer, förslag och önskningar. Genom detta ger vi äldre 
personer vi möter – och deras närstående – inflytande över sin egen tillvaro. 
Detta gäller i så stor utsträckning som möjligt såväl inflytande över omsorgens 
innehåll som individens delaktighet i planering och beslut om hur och när 
omsorgsinsatser ska utföras.  
Vi visar engagemang och ansvar i vårt arbete. Vi menar att personalens 
intresse för de äldre, och inlevelseförmåga i vardagliga situationer, är 
avgörande för att vi ska kunna erbjuda en god omsorg – som inkluderar hela 
människan och dennes sammanhang.

Värdighetsgaranti
Värdighetsgarantin är kopplad till den lokala värdegrunden och de löften vi ger 
under rubriken Vi ser till att i den kvalitetsdeklarerade tjänsten/tjänstegarantin. 
Om vi inte lyckas leva upp till vad vi utlovar i den kvalitetsdeklarerade 
tjänsten/ tjänstegarantin ska kunden kompenseras på lämpligt sätt. 
Kompensationen innehåller alltid en ursäkt samt en tydlig muntlig och skriftlig 
redogörelse av vår plan för att olägenheten inte ska upprepas. 
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Värdighetsgarantin är tillämpningsbar på följande tjänster:

 Att söka hjälp – biståndshandläggning
 Avlösning
 Bostadsanpassningsbidrag
 Dagverksamhet
 Förebyggande hembesök för dig som fyllt 75, 80 eller 85 år
 Hemtjänst
 Korttidsboende för dig som fyllt 65 år
 Matdistribution för dig som fyllt 65 år
 Trygghetslarm
 Vård- och omsorgsboende

Förvaltningens enhetschefer och biståndshandläggare är utsedda till 
värdegrundsledare med uppgift att bland annat förmedla innehållet i 
värdegrunden och värdighetsgarantin till berörda.
En garantigrupp är tillsatt som har till uppgift att handlägga ärenden kopplade 
till värdighetsgarantin.

Fyra huvudspår

Äldreförvaltningen utgår i sitt arbete från fyra huvudspår:

1. Infrastruktur ur ett äldreperspektiv
2. Förebyggande arbete
3. Rättsäker biståndsbedömning
4. God och säker omsorg

Dessa huvudspår är även styrande för den långsiktiga strategiska inriktningen.
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Politisk plattform för Haninge
Den politiska plattformen för mandatperioden 2014-2018 innehåller följande:

Det är en ny fas i livet som påbörjas när man når pensionsåldern. Pensionärer är ingen 
enhetlig grupp. Alla äldre är unika, med olika behov och drömmar. Det är också stor 
skillnad på att vara 65 år och att vara 95 år. Många som nu går i pension ”mitt i 
livet” tar med sig en aktiv livsstil i pensioneringen. De kommer att ha många 
innehållsrika år framför sig. Det har vi tagit fasta på. I vår kommun ska alla ha 
möjlighet till ett rikare liv.
Många äldre i Haninge bor i bostäder som är mindre lämpliga att åldras i. Men det är 
stor brist på lämpliga bostäder att flytta till. Kommunen ska mer aktivt verka för att 
det byggs olika former av boenden för äldre, bland annat seniorbostäder och 
trygghetsboenden, gärna med olika upplåtelseformer.
För många äldre är den värsta plågan inte värk eller rörelsehinder utan ensamhet. 
Ensamheten kan komma plötsligt, när livskamraten går bort eller när allt färre vänner 
finns kvar att kontakta. Idag görs stora insatser av pensionärsorganisationer och andra 
ideella organisationer för att med olika aktiviteter bryta äldres isolering. Stödet till de 
viktiga insatser som föreningarna bidrar med i kommunen ska öka. Ideella insatser som 
underlättar för anhöriga och som hjälper enskilda äldre ska stödjas av kommunen. 
Träffpunkterna ute i kommundelarna kan utvecklas till knutpunkter för anhörig- och 
väntjänster. Där ska kommunen och frivilligorganisationerna tillsammans kraftsamla 
för en utvecklad verksamhet.
Prioriteringar under mandatperioden 2014-2018:
-Seniorer ska ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv
-Tillgängligheten ska öka, kommunen ska aktivt arbeta för att undanröja hinder i den 
offentliga miljön
-Kommunen och frivilligorganisationerna bör tillsammans kraftsamla för en utvecklad 
verksamhet på träffpunkterna.
Äldreomsorgen
Varje år får fler och fler invånare möjlighet att uppleva sin hundraårsdag. Vi är 
friskare och vi blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på vårt 
välstånd och medvetna satsningar på en välfärd för alla. Äldreomsorgen blir en av 
framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor.
Det får aldrig råda någon tvekan om att alla har rätt till vård och omsorg utifrån 
behov. Det förutsätter en äldreomsorg som vi finansierar tillsammans. Vården och 
omsorgen ska finnas där för alla den dag man behöver den. Den som behöver plats i 
vård- och omsorgsboende ska så långt möjligt få sådan plats i den kommundel sökanden 
önskar. Därför ska antalet vård- och omsorgsboenden öka och finnas i varje 
kommundel inom några år. Både inne- och utemiljön på kommunens äldreboenden ska 
vara inbjudande. Sinnenas trädgård är ett exempel på ett koncept som även syftar till 
att bibehålla det friska längre.
God kvalitet, hög tillgänglighet, trygghet och rätt till inflytande ska prägla vården och 
omsorgen i Haninge kommun. Det värdegrundsarbete som gjorts ska fortsätta att prägla 
verksamheten så att Haninge kommun bemöter äldre personer – och deras närstående – 
med omtanke och respekt oavsett ålder, kön, klass, hälsostatus, religiös tillhörighet, 
sexuell läggning samt nationell eller kulturell bakgrund. En del i detta är att 
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kommunen bör arbeta för att brukare med annat modersmål än svenska ska ges 
möjlighet att få hjälp och omvårdnad på sitt modersmål.
Hög kvalitet är att få hjälp av utbildad och kunnig personal. Personalen har stor 
betydelse för kvaliteten och det kräver att vi investerar i dem genom utbildning och rätt 
till heltidstjänster.  Hög kvalitet innebär också att få bestämma själv. Frihet att välja 
är därför en viktig del när vi utvecklar omsorgen. Det handlar om större inflytande över 
vardagen - rätten att själv få bestämma om man vill städa, gå en promenad eller få hjälp 
med veckans inköp.
Måltiderna är en viktig del av både vården och det sociala livet. Maten ska vara både 
god och näringsriktig, möjlighet till medbestämmande över vad som serveras är viktig. 
Måltiderna ska hålla hög kvalitet och präglas av trivsel, god stämning och trevlig 
samvaro där även personalen kan delta som en del av omsorgen. Det är viktigt att äldre 
personer upplever måltiderna som något positivt.
Andelen ekologisk samt närodlad mat ska öka. En extra kvalitet är också att maten 
tillreds på plats, vilket kräver kunnig och engagerad personal. Hög kvalitet och 
medbestämmande skapar trygghet såväl för den som är i behov av vård eller omsorg som 
för anhöriga och närstående. De anhöriga gör stora insatser i omsorgen av våra äldre och 
deras roll ska uppmärksammas ytterligare och stödet till dem ska utvecklas bl.a. genom 
att de lokala träffpunkterna ska utvecklas till att även fungera som kontaktpunkter för 
anhöriga och väntjänsten.
Vård och omsorg ska vid behov genomföras i nära samverkan med hälso och 
sjukvården.
Prioriteringar under mandatperioden 2014-2018:

• Äldreomsorgen ska präglas av god kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till 
medbestämmande.

• Äldreomsorgen ska byggas ut så att alla får omsorg när de behöver den.
• Äldreomsorg ska alltid ges efter behov – inte efter den enskildes ekonomiska 

förutsättningar, i detta ska också den äldres behov av trygghet kunna beaktas.
• Personalen ska vara välutbildad och ha specialkunskaper om åldrandets 

sjukdomar.
• Både inne- och utemiljön på kommunens äldreboenden ska vara inbjudande.
• Utveckla samverkan mellan landstinget och kommunen, vilket kan gälla såväl 

äldrevårdscentraler som verksamheten ”Trygg Hem i Haninge”.
• Verka för att den hemsjukvård som landstinget svarar för överförs till 

kommunen för att få bättre kvalitet och trygghet.
• Måltiderna i äldreomsorgen ska vara goda, näringsriktiga, trivsamma och vara 

en stund av samvaro. Andelen ekologisk och närodlad mat ska öka.
• Omsorgen för äldre ska förbättras med nya tekniska hjälpmedel. Det 

underlättar även för personalen, vars arbetsmiljö behöver förbättras.
• De anhörigas och frivilligas insatser i äldreomsorgen ska uppmuntras och 

underlättas.
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2.2 Socialtjänstlagen 
Kommunernas ansvar för service och omsorg för äldre regleras i:
- Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453).
1 kap 1 § - Socialtjänstens mål

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas

• ekonomiska och sociala trygghet

• jämlikhet i levnadsvillkor

• aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.

2 kap 5 § - Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens 
uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun 
tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar 
myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse 
överlämnas till andra juridiska personer eller en enskild individ.

3 kap 1 § - Till socialnämndens uppgifter hör att
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, 
organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
- informera om socialtjänsten i kommunen,
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna 
för goda levnadsförhållanden,
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk 
hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.
3 kap 6 § - Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan 
liknande socialtjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt 
med andra.

5 kap 4 § - Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer 
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra.

5 kap 5 § - Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder 
och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service.
   Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för äldre människor som behöver särskilt stöd.
   Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd 
och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 

Sidan 83 av 154



14

5 kap 6 § - Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande 
verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen 
samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre 
människor.

5 kap 10 § - Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer 
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. 

 2.3     Hälso- och sjukvårdslagen 
Ansvaret för hälso- och sjukvård regleras i 
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30).

2 § - Mål för hälso- och sjukvården

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet 
av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

2 e § - Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de 
lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.

18 § - Kommunens ansvar

Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter 
beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 
socialtjänstlagen.

18 b § - Kommunen skall erbjuda även habilitering, rehabilitering och 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

24 § - Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall ska det 
finnas en sjuksköterska som svarar för 
1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,
2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 
säkerheten för patienterna,
3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och 
sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling 
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 
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3. Befolkningsutveckling och kostnads-
utveckling 

3.1  Befolkningsutveckling
Enligt befolkningsprognos för Haninge kommun 2017-05-18 kommer 
antalet invånare 65 år och äldre att öka från 13 274 invånare 2016 till 15 
311 invånare 2026 eller med 2 037 invånare, vilket ger en ökning med 15,4 
procent.

Andelsmässigt så utgör invånarna 65 år och äldre 15,5 procent av 
befolkningen i Haninge 2016. Fram till 2026 beräknas gruppen 65 år och 
äldre ha minskat sin andel av befolkningen till 14,6  procent.

Utvecklingen i Haninge avviker därigenom mot utvecklingen i Sverige som 
helhet där äldregruppen ökar som andel av befolkningen.

2016 utgjorde gruppen 65 år och äldre 19,8 procent av befolkningen i riket 
och 2026 beräknas gruppen utgöra 20,6 procent av totalbefolkningen.

Haninges befolkning beräknas öka med 22,3 procent under perioden 2016 
till 2026, prognosen för hela riket är en ökning med 10,5 procent.

Ålder Haninge 2016-2026 Sverige 2016-2026
65-74 - 13 procent - 4 procent

75-84 +59 procent + 48 procent

85+ +76 procent + 20 procent

Personer 75 år och äldre kommer öka med 3 139 personer eller med drygt 
62 procent under perioden 2016-2026.

Samma period ökar gruppen 75 år och äldre med knappt 40 procent på 
riksnivå.
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Befolkningsutveckling i Haninge 2016-2026
Äldre i femårsklasser 65-89 år och 90 år och äldre totalt
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3.2 Förväntad utveckling av kostnader och volymer  
Under planperioden beräknas kostnaden för äldreomsorgens insatser för 
gruppen 65 år och äldre öka med i genomsnitt 4,5 procent per år utifrån den 
demografiska utvecklingen. Utöver detta tillkommer pris och löneutveckling 
under perioden..

Kostnadsutvecklingen i fast penningvärde mellan 2018-2026 ligger i snitt på 
40 miljoner/år; från 767 miljoner kronor 2018  till 1 090 miljoner kronor 
2026.

Volymökning kommer att ske inom alla delar av den biståndsbedömda verk-
samheten; hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende och vård- och 
omsorgsboende. Exakt hur volymutvecklingen kommer att fördelas mellan 
de olika verksamhetsformerna är svårt att beräkna.

Ökningen av antalet äldre i Haninge kommun gör att behovet av platser i 
vård-och omsorgsboende och korttids/avlastningsplatser beräknas öka med 
25-35 platser per år under planperioden. 

Hemtjänsten beräknas öka med i genomsnitt 35 000 timmar per år. 

Behovet av demensdagverksamhet beräknas också öka från dagens 37 platser  
2017 till 60-80 platser år 2026.

Behovet av eventuell utbyggnad av allmän dagverksamhet kommer att bero 
på utvecklingen vad gäller träffpunkter och andra icke biståndsbedömda 
insatser.
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Kostnadsutveckling 2019 - 2026
miljoner kronor

810

849

888

930

971

1010

1050

1090

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026

Sidan 87 av 154



18

Beräkning av platsbehov i vård- och omsorgsboende 
Förvaltningens kalkylmodell från 2002 för beräkning av platsbehov har 
korrigerats i omgångar under 2000-talet i takt med att andelen äldre som 
söker plats i särskilt boende minskat.

Samtidigt har behovet av korttidsplatser och avlastningsplatser gått upp och 
ner i flera omgångar under 2000-talet.

I den nuvarande kalkylmodellen som förvaltningen använder för att räkna 
fram behov av boendeplatser ingår numera både behovet av platser i särskilt 
boende och behovet av korttidsplatser/växelvårdsplatser.

En återblick på de sju senaste åren visar att prognosmodellen med några 
unadantag 2012-2013 hållit som hjälpmedel för att räkna fram behovet av 
särskilt boende och korttids/växelvårdsplatser.

 Modellen baserar sig på en kalkylerad andel med platsbehov i respektive 
femårsgrupp av invånare, 65 och äldre. Exempelvis 3,4 procent av invånare 
75-79 år, 7,3 procent av invånare 80-84 år, 30,6 procent av invånare 90-94 år.

Utöver ålder finns det flera andra faktorer som påverkar behovet av platser, 
som exempelvis andel ensamhushåll och ohälsotalet för olika kommundelar

Prognos av platsbehov 2019 - 2026 vård- och omsorgsboende och 
korttidsplatser/växelvårdsplatser
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Behovet av platser i vård- och omsorgsboende och 
korttidsplatser/avlastningsplatser i olika kommundelar under 
planperioden med utgångspunkt från prognoser över antalet äldre i 
olika kommundelar under planperioden

Planeringsområde 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Vega 31 37 42 45 47 50 52 54
Norra Söderby 9 10 11 13 14 15 16 17
C Handen 69 75 83 93 104 112 119 125
S Handen 60 61 65 70 74 77 79 82
Gudö/Lötkärr (Vendelsö) 9 9 9 10 10 10 10 10
Sågen( Vendelsö) 20 19 18 18 17 17 17 17
Kyrkviken/Gården (Vendelsö) 10 10 9 8 8 8 8 8
Vendelsömalm 35 33 32 31 30 29 29 28
Svartbäcken 25 26 26 26 27 26 26 26
Brandbergen 60 61 62 64 65 66 67 68
Dalarö 19 19 19 18 18 19 19 19
Ornö 2 2 2 2 2 2 2 2
Utö 2 2 2 2 2 2 2 2
Norra Jordbro 14 14 14 14 14 14 15 14
Södra Jordbro 64 74 82 87 93 98 102 107
Åby/Nytorp (Västerhaninge) 37 38 40 40 40 41 42 44
Jägartorp/Norrskogen (Västerhaninge) 12 13 13 13 13 13 13 13
Ribby (Västerhaninge) 27 28 29 30 31 32 32 32
Ribbyberg (Västerhaninge) 10 11 11 13 13 13 13 14
Lida (Tungelsta) 10 11 11 13 13 13 13 14
Tungelsta 23 24 25 25 26 26 27 27
Muskö 7 7 6 7 7 7 7 7
Restförda* 30 30 33 35 41 49 61 77
Totalt behov av platser i hela 
kommunen 585 614 644 677 709 739 771 807
*Restförda avser behov av platser, som inte går att fördela på de olika kommundelarna 
eftersom det påverkas av hur befolkningsutvecklingen kommer att se ut i kommunen under 
planperioden. (var det byggs och fördelningen mellan olika boendeformer mm)

Brandbergen och Jordbro är två områden som saknar kommunalt eller privat 
vård- och omsorgsboende. Under 2016 och 2017 har flera privata företag 
anmält intresse för att starta vård- och omsorgsboende i Jordbro och 
Brandbergen. Bedömningen är att byggnation kommer att bli aktuell under 
början av planperioden.

Vid bedömningen av behovet av vård- och omsorgsboenden i kommunen får 
beaktas att vi uppfyller närhetsprincipen när vi inom tre månader från fattat 
beslut kan erbjuda plats, oavsett kommundel.
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Vid placeringen av nya vård- och omsorgsboenden bör god tillgänglighet och 
goda kollektivförbindelser eftersträvas.  Dels för att underlätta rekrytering av 
personal – dels för att understödja goda anhörig/närståenderelationer.

Investeringskostnader 2019-2026
Nödvändiga investeringar och reinvesteringar i närtid avseende lokaler och 
larm kommer att göras under 2017-2018. Nödvändiga investeringar i övrigt 
under perioden 2019-2026 fördelar sig enligt nedanstående och anges i tusen 
kronor:

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Välfärdsteknologi 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

IT 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Reinvesteringar 
möbler och 
andra inventarier

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
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4. Individanpassad vård och omsorg

4.1 Individens behov i centrum (IBIC)
Individens behov i centrum (IBIC) är namnet på den nationella 
arbetsmodell framtagen av socialstyrelsen som planeras att införas i 
kommunen. Socialstyrelsens bedömning är att biståndsbedömningen i hela 
landet i nuläget är allt för styrd av befintliga insatser, inte den äldres 
faktiska behov. Arbetssättet innebär en strukturerad dokumentation av den 
äldres behov. Syftet är att göra äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker, 
samt att den äldre ges ökad möjlighet till delaktighet i utredning, planering 
och uppföljning av hjälp och stöd.

IBIC bygger på ICF (International Classification of Functioning, Disability 
and Health) och är en internationell klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa. ICF medför ett gemensamt språk och bland 
annat möjlighet att samla in och jämföra data och statistik. 

IBIC innebär förändringar både för beställare och utförare inom 
äldreomsorgen. Äldreförvaltningen i Haninge kommun kommer succesivt 
införa IBIC under planperioden. Förändringarna planeras påbörjas på 
beställarsidan, genom att biståndshandläggarna genomför 
förändringsarbete mot ett mer behovsstyrt tänk, arbete med individuella 
målsättningar för individen och en strukturerad dokumentation i riktning 
mot IBIC i utredningar. När en fullständig dokumentation enligt IBIC 
finns på plats i verksamhetssystemet Combine, kan implementeringen av 
IBIC gemomföras fullt ut på både beställar- och utförarsidan.

4.2   Delaktighet och inflytande 
Morgondagens äldre förväntas ha relativt goda egna resurser. Det gäller hälsa, 
ekonomi, sociala nätverk och utbildning. De kommer sannolikt ha goda IT-
kunskaper. Kraven de kommer att ställa blir annorlunda än dagens krav.

Viktiga frågor att ställa sig blir då bl a:
- Vad innebär den demografiska utvecklingen i fördelningen av ansvar mellan 
den enskilde och samhället under åldrandet?

- Hur kan vi stärka både det egna ansvarstagandet och förtroendet för de 
insatser som man åtar sig att klara av med gemensamma resurser och i lag-
reglerade former?

Att befolkningen åldras kräver att samhället i en vid mening klarar att möta 
vård- och omsorgsbehoven hos äldre människor samtidigt som det främjar 
aktivitet och delaktighet. Fortsättningsvis bör prioriteringsdebatten ske öppet 
och med sikte på att tillsammans med medborgarna ändå fatta viktiga 
grundläggande beslut om hur vi kan prioritera våra gemensamma resurser. 

Vi måste lägga stor vikt vid att hitta former för hur vi med lyhördhet och 
experimentlusta kan arbeta oss fram till en ökad delaktighet och ett ökat 
inflytande – för såväl kunder, anhöriga/närstående som för allmänhet. Inom 
kommunen måste detta ske i olika forum. Ur kundens perspektiv är det av 
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central betydelse att vi lyckas nå framgång i arbetet med genomförandeplanen, 
som ska präglas av ett starkt individfokus.

Idag har vi ett aktivt och engagerat pensionärsråd med representation från 
pensionärsföreningar. Företrädare för våra äldre är också representerade i 
andra sammanhang som Framtidsgruppen, Nestor FoU-center och inom 
frivilligarbetet, där Röda Korset och Väntjänsten är två av flera aktörer. Vi 
behöver också tillsammans skapa nya mötesplatser som syftar till att i dialog 
skapa respekt för varandras olika utgångspunkter och uppfattningar. 

4.3 Välfärdsteknik och eHälsa 
Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik, digital teknik som kan 
användas för att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för 
personer med funktionsnedsättning. 

Att ha kunskap om välfärdsteknik innebär att ha förståelse för hela processen – 
allt ifrån syftet med att använda välfärdsteknik till att implementera teknik i sin 
verksamhet.

Arbetet med välfärdsteknik ska alltid utgå från användarnas behov. Det är 
viktigt att den teknik som utvecklas är tillgänglig för alla, utgår från tanken om 
universell utformning och att tillgången till teknik är lika oavsett var i landet en 
person bor.

Välfärdsteknik kan ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet 
samt för att säkerställa och förverkliga mänskliga rättigheter. Tekniken kan 
vara ett verktyg som bidrar till detta på flera olika områden, exempelvis inom 
vård och omsorg, skola, arbetsmarknad med mera.  

I de allra flesta fall är det oproblematiskt att välja en digital lösning och 
lösningen ska prövas precis på samma sätt som andra insatser. Att 
implementera välfärdsteknik kan dock ibland upplevas vara utmanande. Det 
kan handla om organisationsförändringar och att det behöver finnas en 
infrastruktur som stödjer tekniken.

Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik är: ”Digital teknik som syftar till 
att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en 
person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.” 
Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och 
sensorer för påminnelser
2010 fastställde regeringen en nationell e-hälsostrategi. 2016 ingicks en 
överenskommelse mellan staten och SKL angående följande vision för e-hälsa 
år 2025: "År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor 
för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd".
eHälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen ansvaret för den nationella 
samordningen av e-hälsofrågor. Myndigheten arbetar bl. a med att ta fram 
standarder och en gemensam läkemedelslista.
eSam är ett samarbete för digital samverkan mellan myndigheter och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Samarbetet inleddes den 1 juli 2015 och tog 
vid efter E-delegationen som då upphörde. För eHälsomyndigheten innebär 
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medlemskapet i eSam att e-hälsofrågorna kan lyftas fram i dialog med andra 
myndigheter. Det är ett viktigt forum för att ta steg framåt vad gäller samver-
kan inom digitaliseringsområdet. Konkret bidrar eSam till att vi utbyter 
erfarenheter och effektiviserar initiativ genom att återanvända tjänster, 
förenkla regler och undvika dubbelarbete.
Haninge kommun kommer att fortsätta satsningen på att öka användandet av 
välfärdsteknik. Detta kommer ske genom en balanserad utbyggnad för att 
säkerställa att ny teknik som införs svarar mot behov hos målgruppen. Bl. a 
kommer välfärdsteknik kunna användas för att stödja gruppen ” mest sjuka 
äldre”.

4.4   Tillgänglighet 
Genom FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning har vi förbundit oss att främja, skydda och säkerställa rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att undanröja hinder som 
finns och bygger bland annat på principer som:

 Respekt för människors värde, individuellt självbestämmande, 
innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers 
oberoende.

 Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället.
 Tillgänglighet.

Funktionsnedsättningar kan delas in i fyra huvudgrupper: nedsättning av 
persons fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsförmåga. Det 
finns med andra ord en mängd olika funktionsnedsättningar som var och en 
skapar olika behov i olika situationer.

Att göra samhället tillgängligare för personer med olika funktionsnedsättningar 
kommer alla till godo. Man kan säga att lösningar som är nödvändiga för 10 
procent av befolkningen underlättar för 40 procent – och gör det bekvämt för 
100 procent.

Ett offensivt deltagande i kommunens byggprocesser och detaljplanearbete 
kommer bidra till en förbättrad tillgänglighet i flera avseenden; färre 
bostadsanpassningar i efterhand i nyproduktion, kostnadseffektiva 
bostadsanpassningar i befintligt bostadsbestånd, förbättrad tillgänglighet i 
bostad- och närmiljö.

Att arbeta med Enkelt avhjälpta hinder är ur ett tillgänglighetsperspektiv är en 
effektiv metod att till rimliga kostnader åtgärda brister på allmän plats och i 
publika lokaler. Det kan handla om:

 Avstånd mellan p-plats och allmän lokal
 Höga kantstenar
 Fasta hinder i gångstråk
 Dålig skyltning och hörbarhet (eko)
 Otillräcklig, ojämn eller bländande belysning
 Trappor och ramper utan ledstänger
 Tunga dörrar
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 Svårhanterade handtag och lås

I tillgänglighetsvägledningen LÄTT OCH RÄTT FÖR ALLA har förvalt-
ningen en rik källa till idéer och praktiska tips för planering och utveckling 
inom tillgänglighetsområdet.

4.5 Jämställdhet 

Jämställdhet inom vården är ett komplext och mångfacetterat område. Vården 
och omsorgen ska vara jämställd och inte missgynna någon utifrån ett 
genusperspektiv. Brist på jämställdhet i vården och omsorgen kan ytterst 
påverka patientsäkerheten och kvaliteten i omvårdnaden för den enskilde. 
Jämställdhetsfrågorna ska därför ges en högre prioritet än vad som historiskt 
sett har varit fallet. 

Äldreplanen har fokus på kundperspektivet och behandlar därför inte specifikt 
jämställdhet ur ett personalperspektiv.

Socialstyrelsen rekommenderar att socialtjänsten/äldreomsorgen:
• utvecklar arbetssätt för att tillämpa jämställdhetsintegrering i hela 

arbetsprocessen, från behov och behovsbedömning till uppföljning av 
resultat

• aktivt undersöker och uppmärksammar behov av insatser hos kvinnor 
och män

• följer upp insatser, resultat och effekter i relation till kvinnors och 
mäns syn på bemötande och kvalitet.

Ovanstående frågor kommer påverka den fortsatta utvecklingen av 
verksamheten.

4.6    Etnicitet 
För att definiera den del av befolkningen som har annat etniskt ursprung än 
den svenska majoritetsbefolkningen kan man använda sig av uttrycken 
”utrikesfödda” eller ”invandrare” - en icke homogen grupp som invandrat 
under olika tidsperioder, från olika länder och av olika skäl.  Andelen äldre 
bland utrikesfödda är lägre än andelen äldre bland de som är födda i Sverige. 
En utjämning av denna skillnad kommer dock sannolikt ske över tid.

Äldre invandrare har olika socioekonomisk status, etnisk och kulturell 
härkomst och språk; de skiljer sig också åt när det gäller tidpunkt för och orsak 
till invandringen. Det är därför tveksamt att uttala sig generellt om hälsan 
bland äldre invandrare. 

Under perioden 2011-2016 har det skett en dramatisk ökning av flyktings- och 
anhöriginvandringen i Sverige. Detta får stor betydelse för alla 
samhällssektorer, inklusive äldreomsorgen. I större utsträckning än tidigare kan 
insatser behöva utföras på olika hemspråk.  Det kan innebära större krav på 
flexibel organisation och språkkrav hos medarbetarna. 

De äldres situation är givetvis olika beroende på om de bott länge i Sverige 
eller invandrat i hög ålder för att förenas med sina familjer, så kallade ”sent-i-
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livet-invandrare”. Många i den senare kategorin lär sig aldrig språket tillräckligt 
bra för att kunna kommunicera på svenska och blir därmed beroende av sina 
barn för kontakter med det svenska samhället. Behov av en särskilt anpassad 
äldreomsorg för personer från olika språkliga grupper kan säkerligen 
förekomma i vissa avseenden – särskilt bland demenssjuka. Med stigande ålder 
ökar efterfrågan på att få omsorg av personal som behärskar ”hemspråket”. 
Äldreomsorgen ska vara inkluderande och kunna tillhanda insatser till alla, 
oberoende av ursprung.
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5. Förebyggande och hälsofrämjande arbete  
Det finns goda förutsättningar för ett framgångsrikt förebyggande hälsoarbete 
bland äldre. Flera av de försämringar som ses som normala processer under 
åldrandet kan i själva verket påverkas och förebyggas. Ohälsosamma mat-
vanor, fysisk inaktivitet, rökning och social isolering är några av de faktorer 
som har tydliga negativa effekter på åldrandet. Samhället kan genom olika 
åtgärder stimulera till livsstilsförändringar och hälsosamma val, även om det 
naturligtvis är individens ansvar att välja om han eller hon vill förändra sin 
livsstil.

Det finns två huvudsakliga skäl för att satsa på förebyggande och hälsofräm-
jande insatser för äldre. Det ena är att förebyggande insatser förbättrar äldre 
personers välbefinnande och livskvalitet. För den enskilde individen kan det 
innebära att sjukdom och skador, som kan leda till lidande och beroende, i 
många fall kan förebyggas eller skjutas upp. Det andra är att förebyggande 
insatser minskar omfattningen och kostnaderna för vård och omsorg, till följd 
av att funktionsnedsättningar och beroende skjuts upp.

5.1     Hälsoutveckling 
Den framtida hälsoutvecklingen för äldre är föremål för omfattande studier 
med omdiskuterade och motstridiga resultat som pekar både på förbättrad och 
försämrad hälsa. I stort sett alla studier visar dock på en positiv utveckling när 
det gäller äldres förmåga att klara av dagliga sysslor, som att städa, handla, laga 
mat etcetera. Tillgången till bättre teknisk utrustning i hemmet, bostadsanpass-
ning, rollatorer och så vidare som kompenserar fysiska funktionshinder kan 
vara en förklaring till denna utveckling.

Ett tecken på att folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre är att medellivsläng-
den har ökat under flera decennier och dessutom fortsatt att öka. År 2015 var 
medellivslängden 84 år för kvinnor och drygt 80 år för män. Den viktigaste 
orsaken till att medellivslängden har ökat är att dödligheten minskat kraftigt i 
hjärt- och kärlsjukdomar. Minskningen har varit snabbare bland män och 
könsskillnaderna i dödlighet har minskat. 

Hälsoproblem är mycket tydligt kopplade till socioekonomisk bakgrund. Ju 
högre inkomst och utbildning, desto större är sannolikheten för god hälsa.

Levnadsvanor 
I takt med att hjärt- och kärlsjukdomarna har minskat i befolkningen har 
betydelsen av cancer ökat relativt sett som dödsorsak. Rökning, alkohol, 
övervikt och fetma samt brist på fysisk aktivitet är alla faktorer som ökar 
risken för såväl hjärt- och kärlsjukdomar som olika former av cancer. 
Rökningen har fortsatt att minska. Oroande är dock att andelen kvinnor som 
röker är mycket hög i vissa åldersgrupper. Det finns också en utveckling mot 
att den genomsnittlige rökaren röker fler cigaretter per dag. Befolkningens 
genomsnittliga alkoholkonsumtion har sjunkit gradvis under en följd av år och 
beräknas nu vara den lägsta på omkring tio år. Dock har man i senare studier 
kunnat konstatera att alkoholkonsumtionen hos kvinnor över 75 år har ökat 
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väsentligt. Missbruk har blivit ett allt vanligare fenomen i de övre ålders-
grupperna.

Övervikt och fetma har blivit vanligare de senaste två decennierna. Ökning-
arna har varit störst bland personer under 50 år. Det senaste decenniet syns 
dock ingen förändring för andelen vuxna med övervikt, men däremot finns det 
tecken på att fetma har blivit något vanligare. Övervikt är vanligast bland män, 
medan fetma är lika vanligt oavsett kön och dessutom vanligare bland 
personer med kort utbildning än bland personer med lång. 

Andelen vuxna med en stillasittande fritid har varit oförändrad under det 
senaste decenniet. En stillasittande fritid är vanligare bland personer med kort 
utbildning än bland personer med längre. 

Äldre 65–84 år 
I åldersgruppen är cancer den vanligaste dödsorsaken, följt av hjärt- och 
kärlsjukdomar. Sedan 1991 har dödligheten minskat avsevärt på grund av 
minskning i hjärt- och kärlsjukdomar som tidigare var den helt dominerande 
dödsorsaken, i synnerhet bland män. Självmord och död i alkoholrelaterade 
orsaker är jämförelsevis ovanliga som dödsorsaker i denna ålder. 

De äldsta, 85 år och äldre 
I den här åldersgruppen är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste döds-
orsaken, följt av cancer. Självmord är en jämförelsevis ovanlig dödsorsak i 
åldersgruppen, och har bland männen minskat med ungefär hälften sedan 
1991. Dock är självmord bland män betydligt vanligare i denna åldersgrupp än 
i yngre åldrar. 

Det finns fyra hörnpelare för ett gott åldrande:

• Fysisk aktivitet: Det finns idag betydande bevis för hälsovinster av fysisk 
aktivitet och att detta kan bromsa upp funktionsnedsättningar.

• Bra matvanor: Risken för att utveckla ”välfärdssjukdomar” minskar med 
en varierad och allsidig kost. Därför är satsningar på måltiden och 
måltidens betydelse av stor vikt. Att få måltiden till att bli en behaglig 
stund anpassad efter individens tycke och smak har en hög prioritet. 
Detta för att på så sätt stimulera aptiten och skapa en meningsfull 
aktivitet i tillvaron.

• Social gemenskap/stöd: Sociala kontakter och socialt stöd har positiv 
effekt på hälsan, även i höga åldrar. Föreningar, träffpunkter, vänner och 
kultur har en hälsofrämjande inverkan. 

• Delaktighet/meningsfullhet/känna sig behövd: Det visar sig i princip i 
alla studier och enkäter att ett av de viktigaste behoven på äldre dagar är 
att känna sig behövd. Större engagemang i frivilligarbete tycks vara 
relaterat till ett bättre välbefinnande.

Att kunna skilja mellan sjukdom och normalt åldrande är en förutsättning för 
hälsofrämjande insatser för äldre. Åldrandet i sig kan ju inte förebyggas. Äldre 
som har förmågan att upprätthålla ett intresse för omvärlden och är öppna för 
förnyelse har dock större möjlighet att skjuta upp ett för tidigt åldrande.

Generellt sett har äldre ett tätare nätverk idag än tidigare och många hjälper 
själva någon utanför det egna hemmet. Ensamhet, som ofta betraktas som en 
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betydande faktor i äldre personers liv, bottnar ofta i fysisk och psykisk 
funktionsnedsättning samt socialt utanförskap. En nödvändig förutsättning för 
att slippa ensamhet är att det faktiskt existerar människor som man har lust att 
vara tillsammans med. Olika slags äldreboenden har ofta olika slags mötes-
platser men det visar sig att det inte är en garanti för att det finns andra 
människor på dessa mötesplatser, som man har lust att umgås med. Det blir 
därför svårt att via samhällsinsatser lösa denna existentiella fråga. Vi kan 
däremot stötta och underlätta för den enskilde att berika sitt eget liv. Här krävs 
att vi utvecklar ytterligare arbetssätt och metoder som stöttar enskilda till ett 
värdigt liv och välbefinnande. 

Skillnader i hälsa
Det är vanligare att kvinnor upplever ohälsa och besvär av långvarig sjukdom. 
Däremot har männen högre dödlighet i alla åldrar än kvinnor. Fler kvinnor än 
män har hälsoproblem, fler kvinnor har funktionsnedsättningar och värk. 
Ohälsa är inte bara kopplat till ålder och kön utan även till civilstånd, födelse-
land, utbildningsnivå och, framför allt, inkomst. 

Skillnaderna i hälsa och medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper 
visar även att det går att påverka funktionsnedsättningar och ohälsa. Det finns 
goda möjligheter att förbättra hälsoläget men arbetet måste vara långsiktigt 
eftersom hälsoläget för de äldre är så starkt präglat av villkor och levnadsvanor 
tidigare i livet.
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5.2     Personer med kognitiv svikt 

Notering:
- Tidigare rubrik Demenssjukdom ersätts med Personer med kognitiv 

svikt i den nya planen  

- En remissversion av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom publicerades i november 2016. Remissvar från 
Stockholms län har lämnats i mars 2017 och Nestor FoU-center 
har lämnat synpunkter på socialstyrelsens remissversion.

- Slutlig version av de nya riktlinjerna kommer att publiceras under hösten 
2017.

- Vi avvaktar med skrivningen av detta kapitel tills den slutliga versionen 
av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom är publicerade. 
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5.3 Psykisk ohälsa och missbruk 
Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer. Förekomsten av oro, ängslan, 
ångest och sömnproblem hos äldre personer är hög jämfört med andra vuxna. 
Vid 75 års ålder beräknas 15–25 procent lida av psykisk ohälsa, men alla dessa 
har inte en psykiatrisk diagnos. 

För enskilda diagnoser ser bilden ut så här: Depression är den vanligaste 
psykiska sjukdomen i hög ålder. Omkring 10–15 procent av alla som är 65 år 
och äldre beräknas lida av depression. I de högsta åldrarna ökar denna andel 
till det dubbla, likaså vid flera kroppsliga sjukdomar som kan drabba äldre 
personer. Depressioner hos äldre visar ofta ett långdraget förlopp och 
symtomen är mindre tydliga. En depression i hög ålder präglas ofta av 
hopplöshetskänsla, ångest eller oro. Många äldre personer med depression har 
även sömnproblem. Det är också vanligt att äldre personer söker vård för 
fysiska hälsoproblem istället för depression.

Ångestsjukdomar drabbar 5–10 procent av de äldre och förekommer ofta 
tillsammans med depression. 

Psykossjukdomar debuterar ofta i unga år, men kan utgöra en bestående 
funktionsnedsättning under ålderdomen. Äldre personer kan insjukna i psykos 
utan att tidigare ha drabbats. Förekomsten av psykossjukdomar och psykotiska 
symtom har rapporterats vara upp till 3–4 procent bland personer som är 65 år 
och äldre. 

Till bilden hör också att strax under en fjärdedel av alla självmord begås av 
personer som är 65 år eller äldre. 

Det finns många orsaker till psykisk ohälsa bland äldre och problemet behöver 
därför beaktas ur flera perspektiv. En rad faktorer påverkar, som biologiska 
förändringar i hjärnan och kroppslig sjukdom. Det gör även psykosociala 
faktorer som låg fysisk aktivitet, ensamhet, bristfällig kost, missbruk samt 
biverkan av läkemedelsbehandling. Symtomen på psykisk ohälsa är ofta diffusa 
och kan också vara tecken på flera andra sjukdomar.

De som debuterar med psykisk ohälsa efter 65 års ålder kan exempelvis ha ett 
missbruk. Eller har upplevt något trauma tidigare i livet och upplever att krisen 
aktualiseras i samband med att de till exempel förlorar sitt arbete eller någon 
närstående. 

Pensioneringen kan innebära en ny livssituation och en ny roll att identifiera 
sig med. Åldrandet för med sig förluster av förmågor som syn, hörsel och 
rörelseförmåga samt ett försvagat socialt nätverk när anhöriga blivit sjuka eller 
gått bort. Sorgen över förluster kan, om den förblir obearbetad eller 
obehandlad, utvecklas till psykisk ohälsa.

De som har en historik av psykisk ohälsa, kanske från hela vuxenlivet kan vara 
personer med neuropsykiatriska störningar (till exempel ADHD, ADD och 
Aspergers syndrom) samt de som har levt med långvariga psykiska 
funktionsnedsättningar på grund av psykossjukdom.

Trots hög förekomst av psykisk sjukdom bland äldre personer visar studier av 
både hälso- och sjukvård och äldreomsorg att gruppen inte får den vård och 
omsorg den behöver. Ett grundläggande skäl till detta är att både sjukvården 
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och socialtjänsten har få verksamheter - exempelvis boendestöd och daglig 
verksamhet - som specialiserat sig på psykiskt sjuka äldre och deras behov, 
vilket också får anses gälla Haninge. Samtidigt tycks bara hälften av de äldre 
som drabbas av depression, ångestsyndrom eller psykos söka hjälp för detta. 
Troligen beror detta på skamkänslor kring att må psykiskt dåligt. Det kan även 
bero på en allmän föreställning om att lätt nedstämdhet och depression 
kommer med åldern.

Äldreförvaltningen ser en tydlig trend med ett ökande antal äldre som antingen 
har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Även andra former av missbruk 
förekommer. Detta kräver framöver en tydligare rollfördelning och ett nära 
samarbete mellan äldreförvaltningen och socialförvaltningen.

Socialstyrelsen bedömer att det krävs ett samordnat agerande på både 
nationell, regional och lokal nivå när det gäller äldres psykiska hälsa och pekar 
på följande:

• ett utvecklat och strukturerat samarbete mellan huvudmännen och ett 
gemensamt ansvarstagande 

• spridning av kunskap genom forskning, utbildning och praktiskt 
utövande av vård och omsorg 

• en förstärkt kompetens bland personal inom specialistpsykiatri, 
primärvård och socialtjänst 

• ett utvecklat och förbättrat utbud när det gäller boendeformer och stöd 
för äldre personer med psykisk ohälsa. 

Vägledningen Att uppmärksamma äldre med psykisk ohälsa syftar till att bidra till 
att äldre med psykisk ohälsa ska få en god vård och omsorg. Den utgör ett 
underlag och stöd för verksamhetsansvariga inom socialtjänst, kommunal 
hälso- och sjukvård samt primärvård för att utveckla processer och rutiner för 
detta.

Vägledningen Det är inte alltid som man tror syftar till att uppmärksamma äldre 
med psykisk ohälsa inom primärvården.

Vägledningen Se tecken och ge rätt stöd syftar till att uppmärksamma äldre med 
psykisk ohälsa inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Lokalt utgör Nestor FoU-center en starkt drivande kraft för en kompetens-
höjning inom områdena.

5.4     Hot och våld mot äldre 
Haninge kommuns policy mot våld i nära relationer utgör basen för det arbete 
som pågår i äldreförvaltningen under benämningen ”Hot och våld i nära 
relationer bland äldre”. Handlingsplan, riktlinjer och rutiner är med stöd av 
äldrelotsen med fördjupade kunskaper i ämnet, implementerade i verksam-
heten. Handlingsplanen utgår från socialstyrelsens allmänna råd om social-
nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 
(SOSFS 2009:22). 2014 har föreskrifter angående våld i nära relationer 
beslutats av Socialstyrelsen, SOSFS 2014:4.
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Äldrelotsen ska vara en länk mellan äldre, förvaltning och frivilligorganisa-
tioner. På varje enhet ska det också finnas minst en personal med fördjupade 
kunskaper i ämnet. 

Det fortsatta arbetet består i att öka kontaktnätet, att synliggöra och att 
involvera bland annat ideella föreningar, pensionärsföreningar och kyrkan som 
kan vara en stödjande länk till den drabbade.  Arbetet fortsätter också med att 
implementera ”Hot och våld i nära relationer bland äldre” till personal, chefer 
och allmänhet. Kommunens kvinnolots kallar till samverkansgrupper med 
polis, vårdcentraler och närakut, som äldrelotsen deltar i.

Under kommande år kommer detta arbete utvecklas och fördjupas. Ett möjligt 
område är verksamhet riktad mot de externa utförarna. Ett annat utvecklings-
område är att i ökad utsträckning kunna jobba med utlandsfödda äldre. 

5.5     Förenings- och frivilligverksamhet 
Ett bra sätt att tillgodose människors behov av att ha något meningsfullt att 
göra och att bryta ensamhet och isolering är att utveckla verksamheten vid 
väntjänst- och anhörigcentra. Väntjänsten kan fungera som en mötesplats och 
vara forum för stöd, dialog och information mellan de äldre, kommunen och 
olika organisationer som engagerar frivilliga. Väntjänsten kan arbeta för att 
stimulera till ökade frivilliginsatser av och för äldre personer.

Haninge har ett rikt föreningsliv, med bl a pensionärsföreningar som idag 
bedriver verksamhet på lokal nivå med stort engagemang. Detta borgar för en 
gynnsam utveckling under temat gemenskapslokaler och träffpunkter för äldre. 

Pensionärsföreningarna i Haninge bedriver också en hälsofrämjande och social 
verksamhet av stora mått. Vi är bara i början av en utveckling där vi ser 
pensionärsföreningarna som en självklar och ansvarstagande medaktör i 
arbetet med att skapa innehåll i vardagen och meningsfullhet i livet för de 
äldre. Bidragsreglementet ger möjligheter till ekonomiskt stöd åt pensionärs-
föreningarna för detta ändamål.  

Kultur i alla dess former har i ett flertal undersökningar visat sig vara viktigt 
för en ökad livskvalitet. Kommunens verksamheter i form av Boken kommer, 
bokdepositioner på äldreboenden, bokbuss till träffpunkter bör utvecklas 
ytterligare. Kulturevenemang i olika former bör också göras tillgängliga för 
våra äldre - inom de traditionella kulturmiljöerna och i de miljöer som äldre 
bor och vistas i.

5.6    Förebyggande hembesök 
De förebyggande hembesöken, som idag riktar sig till personer som är 80 
respektive 85 år samt nyblivna änkor och änklingar, har pågått under en 
flerårig period. Hembesöken har med största säkerhet medfört att våra äldre 
kommuninvånare känner trygghet i att kommunens omsorg och service finns 
till hands om och när behovet uppstår. Framöver kommer vi använda flexibla 
metoder för att nå de yngre pensionärerna: Öppna möten, hembesök och 
skriftlig information. På detta sätt frigörs resurser till utökade insatser för de 
äldre pensionärerna.
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För att hjälpa personer som har behov av att bryta ensamheten och hitta en 
social gemenskap kan hembesökarna aktivt lotsa och introducera berörd 
senior till träffpunkterna, för social gemenskap.

Att regelbundet inbjuda till allmänna informationsträffar kan både förebygga 
ohälsa och skapa intresse för träffpunkterna. 

Hembesöken har gett oss kunskap om att boendefrågan är nyckeln till ett väl 
fungerande liv och att möjligheten till möten med andra människor har en 
central och viktig roll.

5.7     Anhörigstöd
Anhöriga gör stora och viktiga insatser för att hjälpa och vårda sina äldre och 
långtidssjuka närstående. För många äldre påverkas möjligheterna att under 
trygga och trivsamma former bo kvar hemma i hög grad av om någon anhörig 
kan, orkar och vill hjälpa. 

De förebyggande hembesöken som tidigare utfördes hos 75-åringar visade att 
nära 5 procent av de besökta var att definiera som anhörigvårdare. Omsätter vi 
denna erfarenhet till en grov prognos om anhöriga i ordinärt boende som kan 
vara i behov av stöd framöver, så handlar det om flera hundra personer. 

En välutbyggd och välfungerande äldreomsorg borde vara det bästa stödet för 
anhöriga till omsorgsbehövande äldre. Vetskapen om att det finns en god vård 
och omsorg den dagen det behövs för den omsorgsbehövande, eller när den 
anhöriga själv inte orkar, kan eller vill längre, är viktig för att båda ska kunna 
känna sig trygga. Ett varierat utbud av bra hemtjänst och dagverksamhet, vård- 
och omsorgsboende och korttidsboende, lokala träffpunkter för äldre, en 
livaktig förenings- och frivilligverksamhet och en väl rustad primärvård kan 
betraktas som ett indirekt stöd till anhöriga och anhöriganställda. Som 
”vårdare och vårdad” med invandrarbakgrund, krävs särskilda insatser för att 
skapa säkerhet och trygghet för både vårdare och vårdad. 

Ett väl utvecklat anhörigstöd, där frivillig- och föreningsverksamhet är 
engagerade fråntar inte kommunen det yttersta ansvaret för äldres goda vård, 
service och omsorg. 

Även fortsättningsvis är det personalen som utgör den största resursen och har 
den bästa kompetensen för att bedriva en god äldreomsorg.   

5.8      Träffpunkter 
Att vara socialt aktiv och att ha en meningsfull uppgift har inte bara betydelse 
för välbefinnandet, utan minskar även risken att drabbas av psykisk ohälsa och 
att i förtid utveckla demenssjukdom. Det är därför angeläget att på olika sätt 
stimulera tillkomsten av öppna verksamheter för samvaro och aktiviteter. 

Ett troligt scenario är att en växande andel äldre kommer att välja att bo kvar i 
den egna bostaden. Därmed ökar behovet att få till stånd träffpunkter och 
andra gemenskapslokaler i olika kommundelar. Samverkan mellan olika aktörer 
är en förutsättning för att kunna starta, driva och utveckla dessa verksamheter.
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Syftet med träffpunkterna är att skapa trygghet och social samvaro för äldre 
och att förebygga ohälsa. Träffpunkterna har även en viktig roll när det gäller 
avlastning för anhöriga.

Träffpunkterna ska vara den självklara basen för samverkan mellan kommunen 
och de ideella aktörerna. Träffpunkterna ute i kommundelarna kan utvecklas 
till knutpunkter för anhörig- och väntjänster. Där ska kommunen och 
frivilligorganisationerna tillsammans kraftsamla och utveckla verksamheten. 

Vi vill gärna se en utveckling där de äldre och de ideella organisatörerna i en 
ökad utsträckning kan ta ansvar för innehåll och styrning av verksamheten vid 
träffpunkterna.

Träffpunkterna kan även vara centrala knutpunkter för att samordna insatser 
gentemot äldre från olika håll inom äldreförvaltningen och mellan kommunens 
olika förvaltningar. 

Vi ska även fortsätta att utveckla metoder och insatser för att bryta isolering 
och förbättra hälsa för de äldre. I ökad utsträckning ska evidensbaserade 
metoder användas, t ex hälsocirklar. 

Träffpunkterna ska utvecklas för att succesivt kunna erbjuda allt mer 
kvalificerade sociala insatser och service. Till delar kommer träffpunkterna då 
kunna ersätta hemtjänstens insatser. Träffpunkterna ska kunna bli ”hubbar” 
för insatserna till de äldre i området. 

5.9     Mat och näring 
När den egna hälsan börjar svikta ökar risken för näringsproblem hos äldre. 
Maten och måltiden har en central funktion för hälsa och välbefinnande. 
Tillgång till en näringsriktig kost är en av de viktigaste förutsättningarna för att 
kunna bevara hälsan och att kunna återfå den efter sjukdom.

Följande problem och brister kring äldre personers mat och ätande är några av 
de mest väldokumenterade som uppmärksammats ur ett nationellt perspektiv;

• ansvarsfördelningen mellan olika parter
• kvalitetskriterierna vid upphandling
• hur kvalitetsarbetet bedrivs
• de äldre personernas valmöjligheter
• måltidssituationen
• Nattfastan 

Måltiden som en social och hälsofrämjande företeelse ska beaktas. Miljön och 
omständigheterna kring måltiden - såväl i vård- och omsorgsboendet som i det 
ordinära - har en avgörande betydelse för hur den äldre ska kunna tillgodogöra 
sig maten på bästa sätt. Matglädje skapas på plats i respektive boende där man 
lägger särskild vikt på att skapa trivsel och social samvaro vid måltiden. 

Måltiden ska vara anpassad till den äldres behov och önskemål utifrån gällande 
riktlinjer och vara god, vällagad och livsmedelshygieniskt säker. Måltiden ska 
vara en av dagens höjdpunkter och fördelas jämt över de aktiva timmarna på 
dygnet så att nattfastan inte överstiger 11 timmar. 
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Haninge kommun satsar på kompetensutveckling för kökspersonalen. Bl. a ska 
andelen vegetabilier och ekologiskt producerad mat öka, nya smaksättningar 
erbjudas och metoderna förbättras. Samarbete sker med kommunens 
koststrateg och Nestor FoU-center. 

Äldreförvaltningen kommer under planperioden fortsätta att utveckla såväl 
kostinnehåll som måltidssituationen inom vård- och omsorgsboenden, 
hemtjänst och dagverksamhet.  

En god munhälsa är en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig en 
allsidig och näringsriktig kost vilket i sin tur leder till ökad folkhälsa. 
Landstingen har ansvar för att organisera och finansiera viss tandvård till äldre 
och funktionsnedsatta personer.  Tandvårdsstödet innebär att personer inom 
äldreomsorgen som har ett omfattande och varaktigt behov av vård- och 
omsorgsinsatser ska erbjudas uppsökande verksamhet. Detta ska ske i 
samverkan med kommunen och där omvårdnadspersonalen får handledning 
och utbildning.  

5.10 De mest sjuka äldre 
Äldre personer som har omfattande behov av sjukvård och/eller omsorg 
får ofta inte den vård de behöver. Totalt omfattar gruppen cirka 300 000 
personer som är 65 år eller äldre. De personer som ingår i gruppen mest 
sjuka äldre har antingen 25 eller fler timmar hemtjänst per månad, bor i 
särskilt boende och/eller har omfattande sjukvårdsinsatser. 

Vården och omsorgen är i många avseenden inte anpassad för att möta 
de mest sjuka äldres behov. Socialstyrelsen har identifierat de 
huvudsakliga bristerna: Bristfällig läkemedelsbehandling samt 
samordningsproblem mellan och inom regioner/landsting och 
kommuner. Informationsdelningen mellan olika vårdaktörer behöver 
förbättras kraftfullt framföra allt i fråga om ordination av läkemedel.

Det förekommer även betydande kompetens- och kvalitetsbrister i 
vården av de mest sjuka äldre. 

Majoriteten av landstingen/regionerna arbetar inte systematiskt med att 
identifiera de mest sjuka äldre inom primärvården och specialistvården. 

För äldre med många olika symptom och diagnoser kan kontakterna 
med olika huvud-män, verksamheter och personalkategorier vara svåra 
att överskåda. Det ställer krav på ett situationsorienterat arbetssätt där 
vård och omsorg ska bedömas utifrån en helhetssyn på personens 
samlade livssituation, människors olika behov, symptom och besvär. En 
god vård och omsorg förutsätter hög grad av kontinuitet, överblick och 
samverkan över specialitets-, professions-, och organisationsgränserna.

Socialdepartementet och SKL pekar ut följande områden som angelägna 
för ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete:

• stöd till långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de 
mest sjuka äldre
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• nationell samordning av det långsiktiga och systematiska 
förbättringsarbetet

• ökat engagemang i kvalitetsregister inom hälso- och 
sjukvårdsområdet och inom vård och omsorg om äldre 

• försöksverksamheter kring de mest sjuka äldre med nya 
integrerade vård- och omsorgslösningar 

• utvärdering och uppföljning på vetenskaplig grund 

• lokala värdighetsgarantier med konkreta beskrivningar av 
tjänstens innehåll och utförarens utfästelser 
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6. Närvård i samverkan - en sammanhållen hemvård 
I större delen av landet har en kommunalisering av hemsjukvården 
genomförts. I Stockholms län strandade detta arbete redan 2013. Det rådde då 
en oenighet om skatteväxlingsfrågan. Under 2016 har processen dock 
återupptagits. En gemensam ledningsgrupp med politiker från landstinget och 
kommunerna har bildats. Denna kommer bl. a arbeta med frågan om 
hemsjukvården. KSL leder ett arbete för att genomföra ett kommunalt 
övertagande av hemsjukvården 2020. Inom LSS-området har en 
kommunalisering av ansvaret för hälso-och sjukvården skett. 

I arbetet för att kunna tillgodose den enskildes samlade behov behövs både 
social och medicinsk kompetens. Trygg Hem som bedrivs i samarbete med 
Handengeriatriken, med syfte att underlätta tidig hemgång efter en 
sjukhusvistelse innebär att den äldre får fortsatt tillgång till klinikens läkare, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Verksamheten har visat på 
goda resultat och erfarenheterna kan komma att följas av liknande projekt och 
arbetssätt. Särskilt i arbetet med de mest sjuka äldre är det viktigt med en 
välfungerande sammanhållen vårdkedja. Haninge kommun förordar en 
kommunaliserad hemsjukvård, i likhet med utvecklingen i landet i stort. 
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7. Boende för äldre 

7.1 Bostadsförsörjningen för äldre
Boendefrågan är den absolut viktigaste frågan för att möjliggöra ett så själv-
ständigt liv som möjligt för våra seniorer.

Många äldre bor idag i bostäder som inte är anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. Vid de förebyggande hembesöken har det framkommit 
att cirka 42 procent av de äldre som bor i flervåningshus saknar hiss i fastig-
heten. 85 procent av dessa bor minst en trappa upp. Andelen äldre som bor i 
flervåningshus är drygt 52 procent av samtliga äldre i Haninge kommun.

När det gäller nyproduktion är lagkraven tydliga i fråga om tillgänglighet. Det 
stora problemet gäller det befintliga fastighetsbeståndet som saknar hiss, 
dörrautomatik etc.

Ofta är det ekonomiska skäl som utgör hinder för äldre som behöver flytta till 
ett mer funktionellt boende. Om man flyttar från en obelånad villa eller äldre 
hyresrätt till en nyproducerad hyresrätt eller bostadsrätt ökar boendekostnaden 
dramatiskt.

De alternativ som står till buds är sällan attraktiva ur den äldres synvinkel. Det 
som efterfrågas bland dem som överväger att sälja en mindre funktionell 
bostad är lägenheter i centralt läge med låg hyra/ månadskostnad och som är 
belägna i fastigheter med god tillgänglighet.

Kostnaden för nyproduktion är ett av de största bekymren när det gäller 
bostadsförsörjningen för äldre. 

Lösningarna inom det bostadspolitiska området skapas dels på kommun-
gemensam nivå och dels på nationell nivå.

Utöver den generella bostadsförsörjningen behöver kommunen även säker-
ställa en utbyggnad av platserna i vård- och omsorgsboende som motsvarar 
efterfrågan. Dessutom behövs en fortsatt satsning på att utveckla olika former 
av mellanboenden. 

Lösningarna inom det bostadspolitiska området skapas dels på kommun-
gemensam nivå och dels på nationell nivå. 

7.2 Olika boendeformer för äldre
Vård- och omsorgsboende är till för de äldre som har störst behov av vård och 
omsorg. Personaltätheten är hög med tillsyn dygnet runt. I denna typ av 
boende svarar kommunen för hälso- och sjukvårdsinsatser (förutom läkarin-
satser). Denna typ av boende kallas även vårdboende eller äldreboende i en del 
kommuner. Den juridiska termen är särskilt boende. 

Korttidsboende är till för personer som är i tillfälligt behov av boende med 
stort inslag av vård och omsorg. Möjlighet finns att under en tidsbegränsad 
period bo på ett korttidsboende. 
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Mellanboende är till för de personer som klarar ett mer självständigt liv. Olika 
former finns av mellanboende: Trygghetsboende, seniorboende och 
serviceboende. Begreppen varierar kraftigt liksom definitionerna. 

Ordinärt boende avser ”vanliga” lägenheter, villor och andra bostäder som 
man förhyr eller äger på egen hand. Personer som bor i ordinärt boende kan 
ansöka om hemtjänstinsatser. Detta gäller även personer som bor i 
seniorboende.  

Nedanstående faktorer är betydelsefulla för att man som äldre ska uppleva 
trygghet:

• tillgängliga bostäder och närmiljöer

• möjlighet till bostadsanpassning i befintligt boende 

• närhet till träffpunkter för social samvaro 

• möjlighet att få kvalificerade insatser från hemtjänst och hemsjukvård när 
behov uppstår 

• tillgång till plats i vård- och omsorgsboende även för makar och 
sammanboende 

7.3 Ordinärt boende med hög tillgänglighet 
Målsättningen är att även personer med stora hjälpbehov, multisjuklighet, 
psykiska problem och funktionsnedsättningar ska kunna bo kvar hemma i sitt 
eget boende, det som inom äldreomsorgen kallas ordinärt boende. För detta 
krävs dock att hjälpinsatserna samordnas mellan kommun och landsting. En 
samordnad vård- och omsorgsplanering är en av hörnstenarna för att kunna 
skapa en ordnad och trygg tillvaro i det egna boendet, när hjälpbehovet är 
stort. 

För att klara de utmaningar vi står inför är tillgängligheten i det ordinära 
boendet av närmast avgörande betydelse för en framgångsrik äldreomsorg. 
Med tanke på den långsiktiga utvecklingen med en ökande andel äldre i 
befolkningen är det nödvändigt att öka tillgängligheten i det befintliga 
bostadsbeståndet och i om- och nyproduktion. 

Begreppet livslångt boende avser bl. a bostäder och fastigheter i socialt och 
åldersmässigt integrerade stadsdelar med flexibla boendelösningar för personer 
med funktionsnedsättningar.  Ska vi kunna bo kvar i våra bostäder med 
trygghet och välfärd även med funktionsnedsättningar av skilda slag, bör vi 
bygga för livslångt boende.

Om man som äldre med skiftande funktionsnedsättningar tillförsäkras en 
ålderdom i värdighet ska man ges möjlighet och förutsättningar att göra egna 
val. Ett val som med stor sannolikhet kan komma att innebära kvarboende i 
den miljö och omgivning man som aktiv och social individ har verkat i. Det 
åligger den enskilde ett eget ansvar att planera och förbereda sig för sin 
ålderdom. Likväl har kommunen ett ansvar för att skapa förutsättningarna för 
den enskildes planering, förberedelser och val. 

Bostads- och fastighetsbeståndet i Haninge ägs och förvaltas av ett flertal 
aktörer som har att anpassa bostaden och dess omgivning efter de målgrupper 
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som efterfrågar bostad. En samverkan mellan dessa och kommunen är en 
förutsättning för att säkerställa ett ordinärt boende med hög tillgänglighet. 
Äldrenämndens och äldreförvaltningens medverkan i planprocesser kommer 
att bli allt mer betydelsefull.  

7.4 Olika former av mellanboenden 
För personer som klarar ett mer självständigt liv finns olika former av 
mellanboende; trygghetsboende, seniorboende och serviceboende.

Begreppet seniorboende avser normalt bostäder för personer 55 år och äldre 
på den kommersiella bostadsmarknaden. Sedan ett antal år erbjuds i Haninge 
även seniorbostäder i kommunens regi.

Haninge kommun ska framöver kunna erbjuda både seniorboende och 
trygghetsboende till de seniorer som behöver detta.

7.5 Korttidsboende
För kortare perioder då behovet av vård och omsorg inte kan tillgodoses i 
hemmet finns korttidsboende att tillgå. I kommunen finns korttidsboende med 
somatisk inriktning och med demensinriktning. 

För kortvariga, återkommande eller tillfälliga behov finns behov av flexibla 
lösningar som kan erbjudas den enskilde eller närstående när behovet uppstår. 
Äldreförvaltningen behöver utveckla formerna för korttidsboende så att det 
uppfyller de äldres framtida behov av trygghet och tillgänglighet som ett led i 
kvarboendet.

Förvaltningen ska arbeta proaktivt kring de personer som har ett mer 
omfattande omvårdnadsbehov. Efter sjukhusvistelse och innan beslut fattas 
om boende i vård- och omsorgsboende ska utredning och rehabilitering ske 
vid något korttidsboende. De rehabiliterande insatserna kan i många fall 
medföra att den äldre flyttar tillbaks till det egna boendet. Även växelvård 
utförs inom korttidsboenden.

7.6 Vård- och omsorgsboende
Haninge kommuns vård- och omsorgsboenden är moderna och kan erbjuda 
en hög teknologisk nivå och en god omvårdnad för en god trygghet. Service 
och omvårdnad ska stå i samklang med den enskildes rätt till 
självbestämmande, integritet och möjligheter att aktivt delta i samhällslivet. Till 
detta ska vi också skapa en boendemiljö under trygga förhållanden med 
möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

Det behövs en fortsatt utveckling av olika särskilda boendeformer för äldre. 
Sannolikt föreligger ett allt mer ökande behov av specialisering. För 
demenssjuka finns idag särskilda boendeenheter. Det kan framöver finnas skäl 
att skapa andra boendeenheter med viss inriktning. Att bilda särskilda 
boendestödsteam kan vara ett sätt att lösa specifika behov. 
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När det gäller vård- och omsorgsboenden behövs en kvalitetssäkring genom 
implementering av evidensbaserade metoder som bevarar och förstärker den 
äldres funktionsförmågor 

Servicen inom vård- och omsorgsboenden måste i framtiden bli mer 
differentierad och individanpassad. Utförarna måste kunna tillhandahålla 
service på olika språk och med olika inriktning. 

7.7 Parbogaranti och tillbakaboendegaranti
För ett par som har delat ett långt liv tillsammans och där den ena av dem blir 
sjuk och i behov av vård- och omsorgsboende, kan det innebära en plötslig 
och ofrivillig separation. I ett sådant läge är det viktigt att kommunen kan 
agera människovärdigt och erbjuda ett boende så att ett par kan fortsätta att 
leva tillsammans. Parbogarantin säkerställer denna möjlighet som regleras i 
socialtjänstlagen. Med en ”tillbakaboendegaranti” erbjuder vi en utökad 
trygghet och flexibilitet i boendet. Vid beslut om plats i vård- och 
omsorgsboende för makar, informerar vi om möjligheten att kostnadsfritt 
lagerhålla möblemang som kan komma till användning vid ett senare tillfälle, 
exempelvis om den ena maken/-makan avlider och kvarvarande önskar flytta 
från vård- och omsorgsboendet. Då kan vi erbjuda förtur till seniorboende om 
så skulle önskas. 

7.8 Framtidens boende för äldre 
I kommunens fortsatta arbete med utveckling av mellanboenden för äldre är 
det viktigt att följa statsmakternas beslut inom området. Betänkandet ” 
Bostäder att bo kvar i” har varit ute på remissrunda. I betänkandet talas bl. a 
om ett investeringsstöd till trygghetsbostäder för personer över 70 år. Det talas 
även en statlig garanti för återbetalning av upplåtelseinsatsen i kooperativ 
hyresrätt och om ett startbidrag för byggemenskaper. Byggemenskaper är 
privat initierade, medborgarstyrda utvecklingsprojekt som syftar till att skapa 
boenden för äldre i de boendes egen regi.
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8. Kvalitetssäkring
Kvalitet i socialtjänstens verksamheter definieras i 2 kap. 1 § SOSFS 2011:9 
på följande sätt: ”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller 
för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och 
beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.”

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänstens område måste ha 
kunskap om de för verksamheten relevanta kraven och målen i lagar och 
andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service 
till vissa funktionshindrade som gäller för verksamheten. Den som 
bedriver verksamheten måste även ha kunskap om de beslut som har 
meddelats med stöd av sådana föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Det kan t.ex. gälla ett tillsynsbeslut från Socialstyrelsen eller 
Socialstyrelsens beslut om tillstånd för verksamheten. Ledningssystemet 
ska därefter byggas upp så att det kan användas för att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten.

Den som bedriver verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav på 
verksamheten genom att sätta egna mål eller följa krav i olika standarder. 
Det är möjligt förutsatt att sådana krav eller mål inte står i strid med 
författningar.

För att kunna klassas som kvalitetssäkrade måste de sociala tjänsterna:

• bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och 
integritet

• utgå från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet
• vara kunskapsbaserade och effektivt utförda
• vara tillgängliga
• vara trygga och säkra samt präglas av rättssäkerhet i 

myndighetsutövningen

SOFS 2011:9 angående ledningssystem för kvalitetsarbete anger kraven 
och inriktningen av kvalitetssäkringsarbetet för kommuner, landsting och 
andra vårdgivare. Ledningssystemet ska beskriva hur systemet för ledning 
och kvalitetssäkring är uppbyggt. Bland annat ska verksamheten beskrivas 
och kopplas till lagkrav och nationella mål.       

De centrala delarna av det praktiska kvalitetssäkringsarbetet är dels att 
genomföra processanalyser, dels att bedriva ett systematiskt förbättrings-
arbete. 

Det systematiska förbättringsarbetet består av egenkontroll, 
riskbedömningar samt hantering av avvikelser och missförhållanden. All 
information man får in på detta sätt ska sedan användas till att förbättra 
insatsernas kvalitet. 

Det lokala kommungemensamma kvalitetsarbetet utgår från Haninge 
kommuns kvalitetspolicy. Kvalitetsdeklarerade tjänster och hantering av 
inkomna synpunkter är viktiga inslag i kommunens kvalitetssäkringsarbete. 

I den gemensamma välfärden ska kvaliteten alltid stå i centrum oavsett aktör. 
Transparens och medinflytande ska alltid finnas för den enskilde. 
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Inom överblickbar framtid kommer förvaltningens ledningsarbete vara 
inriktat på att omsätta direktiven i praktisk handling. När alla verksamheter 
arbetar aktivt med egenkontroller, riskanalyser och annat förbättrings-
arbete och dessutom följer standardiserade processer kommer det medföra 
kraftigt förbättrad kvalitetssäkring. För att åstadkomma detta behövs en 
fortsatt utveckling av systemstödet för kvalitetsledning.

Brett upplagd verksamhetsuppföljning och olika former av genomlysningar 
är viktiga instrument för att säkra verksamhetens kvalitet. 
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9. Kompetensförsörjning 
Inom vård- och omsorgsområdet finns det stora utmaningar när det gäller 
kompetensförsörjningen. 

Aktuell bedömning från SKL är att 225 000 personer kommer behöva 
rekryteras till vård-och omsorgsområdet fram till 2023. 60 procent av dessa 
rekryteringar behöver göras p.g.a. pensionsavgångar, 40 procent p.g.a. ökad 
andel personer som kommer vara i behov av vård-och omsorgsinsatser. Dessa 
siffror kan dock komma att påverkas av utveckling av välfärdsteknologi och 
medicin mm.

Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre, och behoven av välfärd ökar, 
uppnår många medarbetare pensionsålder de närmaste åren. För Haninge 
äldreomsorg gäller att en fjärdedel av personalen kommer att gå i pension 
inom den närmsta 10-årsperioden.  

Utmaningen inför den närmaste framtiden är följaktligen bristande tillgång på 
yrkeskompetent personal. Utbildningsanordnarna kan komma att få svårt att 
svara upp mot behovet av utbildningsplatser. 

Regionalt kan vi också se tecken på att inte tillräckligt många väljer en 
utbildning med vård- och omsorgsinriktning som leder till undersköterske-
kompetens.

Haninge har under en avsevärd tid haft en god rekryteringsbas för 
undersköterskor från gymnasieprogram och kommunal vuxenutbildning i 
Haninge - ett läge som inom den närmsta tiden kan komma att förändras. Vi 
börjar nu se en svårighet att få kompetenta sökande till tjänster som utlyses. 

Det föreligger även svårigheter att kunna rekrytera biståndshandläggare, 
sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

För vuxna som är inskrivna på arbetsmarknadsenheten utvecklar vi praktik- 
och traineeplatser.

Om unga människor ska lockas att arbeta inom vård och omsorg måste 
statusen höjas och arbetet göras attraktivt ur en rad aspekter. 

Ett sätt är att erbjuda en introducerande praktik för unga 16 år och uppåt.  

Även på högstadienivå kan vi på olika sätt skapa intresse för äldreomsorg som 
ett intressant yrkesval.

Välfärdens arbetsgivare behöver rekrytera de bästa medarbetarna för att kunna 
erbjuda vård och omsorg av högsta kvalitet. 

Vi kan också se möjligheter till rekrytering av arbetssökande, ofta med svenska 
som andraspråk. Validering av kunskaper och färdigheter och påföljande 
arbetsplatslärande, som ingår i Kravmärkt Yrkesroll, är fullt applicerbart som 
rekryteringsverktyg för icke färdigutbildade personer.

Men det handlar inte endast om de som ska lockas till yrket utan även de som 
redan finns i yrket och som ska stimuleras att vara kvar och utveckla sig inom 
området. 

En bidragande framgångsfaktor för Haninge kommuns äldreomsorg är 
Kravmärkt Yrkesroll som utgör basen för rekrytering och kompetensutvecklig 
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för det stora personalkollektivet vård- och omsorgspersonal i Haninge 
äldreomsorg.  De sex yrkeskraven som Kravmärkt Yrkesroll omfattar är:

• Kontakt och samspel
• Aktivitets- och relationsskapande
• Servicegivande
• Hälsofrämjande
• Planering och administration
• Aktivt deltagande i utvecklingen av arbetsplatsen

Haninge kommuns certifierade vård- och omsorgscollege har fokus på hälso-
vetenskap och är en välkommen utbildningsmöjlighet för regionen. 
Utbildningarna bedrivs i nära samarbetet mellan skola, arbetsgivare och 
forskning, där Röda Korsets högskola är en samverkanspartner. 

SKL föreslår följande strategier för att långsiktigt säkra 
kompetensförsörjningen till vård- och omsorgssektorn:

1. Använda kompetensen rätt: Omfördelning av arbetsuppgifter kan 
behövas.

2. Bredda rekryteringen: Endast 10 procent av de som jobbar inom 
vård/omsorg idag är män. För utlandsfödda måste språkliga hinder 
övervinnas. Det finns en potential för fler män och utlandsfödda i 
vården.

3. Låt fler jobba mer: Minimera det ofrivilliga deltidsarbetet.

4. Förläng arbetslivet: Flexibel pensionsålder möjliggör för äldre att jobba 
längre.

5. Visa på karriärmöjligheter: Viktigt för att kunna attrahera och behålla 
kompetent personal. 

6. Skapa engagemang: Arbetsglädje och engagemang gör att arbetsgivaren 
får behålla medarbetarna.

7. Utnyttja tekniken: Ny välfärdsteknologi skapar ett nytt arbetsinnehåll.

8. Marknadsför jobben: Tydliggör att vård- och omsorgssektorn är en 
framtidssektor.

9. Underlätta lönekarriär: En tydlig process för lönebildning och en god 
löneutveckling är viktiga konkurrensfaktorer för branschen. 

Vår förmåga att kunna attrahera och rekrytera högskoleutbildad personal som; 
grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter, biståndshandläggare och enhetschefer är en förutsättning för 
att vi ska kunna upprätthålla en äldreomsorg av god kvalitet. 

Ett sätt att tydliggöra karriärvägar är att utveckla specialisttjänster inom 
omvårdnadsområdet, t ex äldrepedagog och specialistundersköterska. Sådana 
specialister skulle kunna lösa behov av funktioner som efterfrågas i dagsläget.

Personal inom vård och omsorg ska arbeta med stöd av vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Med stöd av Nestor FoU-center är vi väl förberedda för 
framtiden vad gäller kunskapsutveckling ur brett perspektiv för samtliga 
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yrkeskategorier inom vår äldreomsorg.  Vi ska värna om och torgföra det goda 
rykte Haninge äldreomsorg har i regionen. 

Haninge kommun kommer behöva fortsätta att utveckla strategin för att 
säkerställa god tillgång på kvalificerad personal.

Äldreförvaltningen i Haninge kommun kan redan idag erbjuda heltidstjänster 
genom kombinationstjänster, till de medarbetare som så önskar. Det behöver 
på ett bättre lyftas fram som ett konkurrensmedel vid rekrytering. 

Det behövs betydande strategiska satsningar och omfattande samverkan 
mellan utbildningsanordnare (ex CentrumVux och Fredrika Bremer), 
äldreförvaltningen som arbetsgivare och arbetsförmedlingen för att långsiktigt 
klara kompetensförsörjningen av medarbetare med adekvat grundutbildning. 
Sannolikt måste statliga medel tillföras för att kunna genomföra satsningar i 
den skala som är nödvändig. 

En viktig strategisk faktor kommer vara vår förmåga att ta tillvara resurser hos 
de personer som har kommit till Sverige i vuxen ålder. Om vi på sikt ska klara 
att bedriva kvalificerad omvårdnad inom äldreomsorgen måste alla arbetsföra 
vuxna stå till arbetsmarknadens förfogande. Språkbarriärer måste övervinnas 
och integration på arbetsmarknaden måste kraftigt påskyndas. En mediantid 
på över 7 år från uppehållstillstånd till arbete är inte samhällsekonomiskt 
försvarbar.

Äldreförvaltningen måste även fortsätta att satsa på kompetensutveckling av 
redan anställda via t ex Kravmärkt Yrkesroll.

Andra viktiga konkurrensmedel är anställningstrygghet, arbetsmiljö och lön.

Sidan 116 av 154



47

10. Forskning och utveckling 
Den fortsatta utvecklingen av vård, omsorg och andra insatser för äldre är 
beroende av att verksamheten fortlöpande får tillgång till nya kunskaper och 
nya och bättre metoder. Ett fåtal nationella forskningsinstitut för 
äldreforskning finns; bl a ARC, Aging Research Center (samarbete mellan 
Stockholms universitet och Karolinska institutet) och National Institute for 
Studies of Aging and Later Life (NISAL) i Linköping. Demensforskning - där 
Sverige är ett av de ledande länderna - bedrivs vid samtliga universitetssjukhus. 
Forskning och utveckling såsom den bedrivs på nationell nivå, på universitets-
nivå och på regional nivå, skiljer sig delvis från varandra vad gäller forsknings- 
och utvecklingsområden. Långsiktig forskning och studier kring äldres hälsa 
och hälsoutveckling lämpar sig mer för nationella institut och universitet 
medan lokala centra mer ska inrikta sig på utvecklingsarbete, personal- och 
metodstöd. På regional nivå ser vi gärna att lokala centra kan gå samman för 
att förstärka forskningsinriktningen, som är marginell idag. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) har en viktig uppgift i att stimulera 
kunskapsproduktion samt förmedla och tillgängliggöra kunskap som fram-
kommer ur de olika forskningsområdena. 
Nestor FoU-center - där Haninge kommun är en av 10 ägarkommuner 
tillsammans med landstinget - bidrar genom sin praktiknära forskning och 
utveckling till förhöjd kvalitet inom äldreomsorg och äldrevård och därmed 
ökar livskvaliteten för de äldre och deras närstående. Nestor FoU-center har 
rönt stor uppmärksamhet nationellt och har ett gott anseende som framgångs-
rik forsknings- och utvecklingsaktör inom äldreområdet.
Kungliga tekniska högskolan (KTH) Flemingsberg samarbetar med 
äldreförvaltningen och är involverad i utvecklingen av den framtida 
äldreomsorgen. Vi kan se framför oss ett allt tydligare samröre med 
forskningen. Äldreförvaltningen arbetar kontinuerligt med att söka 
samverkansprojekt och möjligheter till utveckling, bland annat genom 
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

___________________________
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Införande av läsplattor och digitala möteshandlingar 
i kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning
I Haninge kommun har läsplattor och digitala utskick av 
möteshandlingar införts eller är på väg att införas i kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder. Även kultur- och fritidsnämnden har uttryckt 
önskemål om att införa läsplattor och digitala utskick av 
möteshandlingar i nämnden.

Inköpskostnaden för en Apple iPad Air 2 64GB Wifi + 4G är ca 
5 200 kr exkl moms, enligt avtal med kommunens upphandlade 
leverantör. Därutöver tillkommer en kostnad för mobilt bredband 
med 150 kr/mån (2 GB surfmängd) alternativt 450 kr/mån 
(obegränsad surfmängd), beroende på behov. Det är också möjligt att 
inte ha något abonnemang alls och enbart vara uppkopplad där det 
finns tillgång till wifi. 

Kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar att 17 iPads med 
abonnemang behöver införskaffas, varav 14 till förtroendevalda och 3 
till tjänstepersoner. Några av nämndens ledamöter har redan fått en 
iPad som arbetsverktyg i och med andra kommunala uppdrag. Detta 
skulle innebära en inköpskostnad om ca 88 400 kr exkl moms samt en 
abonnemangskostnad om 2 550-7 650 kr/mån beroende på val av 
abonnemang. Vid ny mandatperiod kan behovet se annorlunda ut. 
Tillhörande fodral föreslås även köpas in för skydd till skärmen och 
för möjlighet att vinkla och ställa iPaden. Kostnaden för det blir ca 6 
300 kr exkl moms. Även tangentbord föreslås köpas in till en kostnad 
av ca 12 200 kr exkl moms.

Övriga nämnder som infört iPads har valt det mindre abonnemanget 
med 2GB surfmängd och bedömer att det räckt för att fullgöra 
uppdraget, då tillgången till wifi är så pass utbredd. Undantaget är 
Södertörns upphandlingsnämnd som avstått från att teckna 
abonnemang utan enbart förlitar sig på wifi. I kommunhuset sker 
automatisk uppkoppling på det trådlösa nätverket.

I dagsläget trycks och postas arbetsutskottets och nämndens 
möteshandlingar till samtliga ledamöter i nämnden samt till 
revisorerna. Femton extra exemplar trycks också för utdelning till 
förvaltningschefens ledningsgrupp, fackliga representanter samt till 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (3)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-08-18 KOFN 2017/137
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare/utredare

åhörare vid sammanträdena. På årsbasis innebär detta en kostnad på 
ca 35 000 kr för tryck och ca 8 000 kr för porto, totalt ca 43 000 kr. 

En övergång till iPads innebär något högre kostnader för 
nämndadministrationen. Utöver inköp av iPads med tillbehör, 
tillkommer kostnaden för abonnemang med 30 600 kr årligen 
förutsatt att det mindre abonnemanget väljs. Eventuella reparationer 
och inköp av nya iPads tillkommer också efterhand. iPads har en 
förväntad livslängd på tre år. Den effektivisering som digitaliseringen 
innebär är svår att beräkna i kronor, men bör självfallet vägas in.

Fördelarna med införandet av iPads är flera. Pappersförbrukningen 
beräknas årligen minska med ca 24 000 papper, motsvarande 120 kg, 
vilket är positivt ur miljösynpunkt. Administrationen effektiviseras 
och förenklas, framförallt vid eventuella ändringar och 
kompletteringar av möteshandlingar. Handlingar från tidigare 
sammanträden blir lätta att hitta och ta fram. Det blir även enklare för 
nämndens ledamöter att använda sin kommunala e-post med 
tillhörande kalender, som kan kopplas till iPaden. 

Åtkomst till möteshandlingar i iPaden sker genom applikationen 
Meetings, som är kopplad till Haninge kommuns 
ärendehanteringssystem W3D3. Appen Meetings laddas ned gratis 
och det tillkommer inte någon användarkostnad. I Meetings kan man 
bland annat förstora dokument samt göra anteckningar, post-it-
noteringar och överstrykningar. Det går även att dela handlingar och 
anteckningar med andra. Det finns en sökfunktion som möjliggör 
sökning på nyckelord, möten, i dokument och i anteckningar.

Vad gäller säkerhetsaspekten sker inloggning i Meetings med 
autentisering i form av så kallad tvåfaktorsinloggning. Meetings har 
funktioner för krypterad filöverföring och dokument med känslig 
information raderas automatiskt efter nedladdning. Det går också att 
reglera hur långt före och efter mötet som sekretesshandlingar ska 
vara tillgängliga för nämnden.

Kommunens revisorer har redan idag iPads och kommer att kunna ta 
del av nämndens handlingar via Meetings. Möteshandlingar som inte 
omfattas av sekretess kommer även fortsättningsvis att publiceras på 
haninge.se för att tillgängliggöra dem för allmänheten. Från och med i 
höst kommer publiceringen att ske via Meetings plus webbportal, 
vilket kommer förenkla sökbarheten bland möteshandlingar avsevärt 
på hemsidan.
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 3 (3)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-08-18 KOFN 2017/137
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare/utredare

Förvaltningens synpunkter
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att iPads införskaffas till de 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden som inte redan har en 
iPad genom annat kommunalt uppdrag, samt till nämndsekreterare, 
förvaltningschef och chef för utveckling och stöd. Abonnemang för 
mobilt bredband med 2 GB surfmängd/mån föreslås tecknas samt 
fodral och tangentbord inköpas.

Vidare föreslår förvaltningen att pappersutskick av handlingar till 
nämnd och arbetsutskott sker parallellt med publicering i Meetings 
vid ett eller två sammanträden och att pappersutskicken därefter 
upphör. Vid införande av iPads och Meetings avser förvaltningen att 
genomföra utbildningsinsatser där behov finns.

Förslag till beslut
1. iPads införskaffas till de förtroendevalda i kultur- och 

fritidsnämnden som inte redan har en iPad som arbetsverktyg 
genom annat kommunalt uppdrag samt till tre tjänstepersoner på 
förvaltningen, enligt förvaltningens förslag.

2. Pappersutskick av möteshandlingar upphör senast 2018-03-31.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Lotta Gusterman
Chef utveckling och stöd

Expedieras: Akt

För verkställighet: Maria Engfors

För kännedom: Linn Eriksson
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område central 2017-08-17 KOFN 2015/144
Handläggare
Ulrika Sten, verksamhetschef Haninge kulturhus

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

Offentliga konstprojekt i Haningeterrassen – utökat 
uppdrag

Sammanfattning
Till Haningeterrassen föreslås att konstnärerna Cecilia Edefalk och 
Ulrika Sparre får ett utökat uppdrag i form av en 
videokonstinstallation som kopplas till den konstnärliga gestaltningen 
Jordpuls som konstnärerna arbetat med sedan tidigare, enligt 
Uppdragsprogram för Haningeterrassen.

Syftet med videoverket är att skapa en länk från Haningeterrassen till 
stråket mellan Poseidons torg och pendeltågstationen, samt att ge 
Jordpuls en djupare dimension. Videoverket kommer att förankra 
gestaltningen såväl geografiskt som historiskt i Haninge. Det består av 
filmade sekvenser av natur och miljön från olika delar av Haninge 
kommun som till exempel Jordbro gravfält, Tornberget och 
Svartberget. Filmen speglar bland annat årstidsväxlingar och framstår 
nästan som målningar och utgör en kontrast till omgivningen. 
Videoverket är avsett för den nya tunneln under Nynäsvägen mot 
Poseidons torg. Verket kommer att visas på en stor monitor 
sammansatt av skärmar som total mäter 2,4 x 4,5 meter och är 
inbyggd i tunnelns vägg, med ett skyddsglas framför.

Genom att ge konstnärerna ett utökat uppdrag ges Haningeterrassen 
och området runt omkring en mer enhetlig konstnärlig gestaltning. De 
båda verken korresponderar med varandra och videoverket ger en 
fördjupad förståelse till Jordpuls.

Förvaltningens synpunkter
En enig samrådsgrupp beslöt att rekommendera ovanstående förslag 
som ett utökat uppdrag till en kompletterande konstnärlig gestaltning 
av Haningeterrassen. 

Konstnärerna har tagit fasta på och följt uppdragsprogrammets syfte 
och mål på ett tillfredsställande vis. Samrådsgruppen vill även att det i 
uppdraget ingår att gestalta ett förslag på hur text/skyltning ska se ut i 
anslutning till verket och att konstnärerna skriver en kort introduktion 
till verket. 

Sidan 121 av 154



Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Område central 2017-08-17 KOFN 2015/144
Handläggare
Ulrika Sten, verksamhetschef Haninge kulturhus

Underlag för beslut
- Tjänsteutlåtande 2017-08-17 - Förslag till utökat uppdrag för 

konstnärlig gestaltning av Haningeterrassen 
- Skissförslag Jordpuls - videouppdrag för Haningeterrassen av 

Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre

- Bilaga till uppdragsprogram för konstnärliga gestaltningar till 
Haningeterrassen 2017-02-06

- Uppdragsprogram för Haningeterrassen 2015-09-24

Förslag till beslut
1. Skissförslag Jordpuls - videouppdrag för Haningeterrassen av 

Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre godkänns.

2. Den konstnärliga gestaltningens uppförande finansieras med 
750 000 kr ur investeringsmedlen för konstnärlig gestaltning.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Maria Backe
Områdeschef central

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ulrika Sten

För kännedom: Linn Eriksson
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Område Central
Ulrika Sten

Förslag till utökat uppdrag för konstnärlig gestaltning av 
Haningeterrassen 
Sammanfattning
Till Haningeterrassen föreslås att konstnärerna Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre får ett utökat uppdrag i 
form av en videokonstinstallation som kopplas till den konstnärliga gestaltningen Jordpuls som 
konstnärerna arbetat med sedan tidigare, enligt Uppdragsprogram för Haningeterrassen.

Syftet med videoverket är att skapa en länk från Haningeterrassen till stråket mellan Poseidons torg och 
pendeltågstationen, samt att ge Jordpuls en djupare dimension. Videoverket kommer att förankra 
gestaltningen såväl geografiskt som historiskt i Haninge. Det består av filmade sekvenser av natur och 
miljön från olika delar av Haninge kommun som till exempel Jordbro gravfält, Tornberget och 
Svartberget. Filmen speglar bland annat årstidsväxlingar och framstår nästan som målningar och utgör en 
kontrast till omgivningen. Videoverket är avsett för den nya tunneln under Nynäsvägen mot Poseidons 
torg. Verket kommer att visas på en stor monitor sammansatt av skärmar som total mäter 2,4 x 4,5 meter 
och är inbyggd i tunnelns vägg, med ett skyddsglas framför.

Genom att ge konstnärerna ett utökat uppdrag ges Haningeterrassen och området runt omkring en mer 
enhetlig konstnärlig gestaltning. De båda verken korresponderar med varandra och videoverket ger en 
fördjupad förståelse till Jordpuls.

Underlag för beslut
- Skissförslag Jordpuls - videouppdrag för Haningeterrassen av Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre
- Bilaga till uppdragsprogram för konstnärliga gestaltningar till Haningeterrassen 2017-02-06
- Uppdragsprogram för Haningeterrassen 2015-09-24

Förslag till beslut

1. Skissförslag Jordpuls - videouppdrag för Haningeterrassen av Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre 
godkänns.

2. Den konstnärliga gestaltningens uppförande finansieras med 750 000 kr ur investeringsmedlen för 
konstnärlig gestaltning.
_____________________  

__________________________ __________________________
Maria Lindeberg Maria Backe 
förvaltningschef områdeschef

Sidan 123 av 154



2017-08-17           
Dnr KOFN 2015/144 

Bakgrund 

Haningeterrassen
En ny stadskärna tar form och ersätter nuvarande Handenterminalen samt omkringliggande ytor. Det 
skapas en attraktiv och blandad stadsmiljö med bostäder butiker och verksamheter. En ny modern 
bussterminal byggs in under bostadsområdet och integreras i en stadsmässig kvartersstruktur. Ett 
specialistcentrum med vårdmottagningar och hälsoinriktade företag möjliggörs också. Platsens funktion 
som knutpunkt för kollektivtrafiken ska tas tillvara och den offentliga miljön ska präglas av liv och 
trygghet. Planförslaget möjliggör drygt 600 bostäder. Kultur- och fritidsnämnden har haft som mål att 
under 2015/2016/2017 arbeta med konst som stärker stadskärnan Haningeterrassen för boende och 
andra brukare i området. Därför investerar Haninge kommun i flera offentliga gestaltningar på den här 
platsen. 

Sedan 2016 arbetar konstnärerna Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre med den konstnärliga gestaltningen 
Jordpuls som handlar om att gestalta delar av marken samt ett antal stenskulpturer som ska placeras på olika 
platser längs med Haningeterrassens stråk. Konstnärerna har fått ett utökat skissuppdrag att gestalta 
tunneln vid bostadshuset Blicken, mellan pendeltågstationen Handen och Poseidons torg i form av en 
videokonstinstallation. 

Kultur- och fritidsnämnden har totalt avsatt 2,7 miljoner kr för konstnärlig gestaltning av 
Haningeterrassen. 750 000 kr av denna investeringsbudget föreslås till den konstnärliga gestaltningen i 
passagen vid Haningeterrassen.

Samrådsgrupp
Tjänstemän som berörs av konstuppdraget är Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare, Jenny Blom, 
landskapsarkitekt, Andreas Paulson, stadsarkitekt, Anna Ahlstrand, intendent offentlig konst och Ulrika 
Sten, verksamhetschef kultur. I samrådsgruppen ingår även representanter från kultur- och 
fritidsnämnden, Gunilla Fredlund (S), Birgitta Ahlgren (MP) och Kristoffer Eriksson (M). 
Samt arkitekt Hans Bergström (Riksbyggen). 

Projektplan - videokonstinstallation
Målsättningen är att skapa förutsättningar för en gestaltning som kopplas samman med Jordpuls samt 
länkar stråket mellan Poseidons torg och pendeltågstationen. Genom att ge konstnärerna ett utökat 
uppdrag kan konsten skapa en helhetsupplevelse och blir en naturlig del av Haningeterrassen. 

Tidsplan
Hösten 2016 – I samband med skisspresentation av Jordpuls beslutade samrådsgruppen att tilldela 
konstnärerna Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre ett utökat skissuppdrag. Uppdraget är att lägga fram en idé 
till att med rörlig bild gestalta tunneln mellan Poseidons torg och pendeltågsstationen Handen. 
Konstkonsult Paola Zamora tar kontakt med Presentationsdesign och bokar in platsbesök.
Våren 2017 – Konstkonsult Paola Zamora formulerar bilaga till uppdragsprogrammet Haningeterrassen, 
skissinbjudan samt uppföljning tekniska lösningar. 
Juni 2017 – Skisspresentation för samrådsgruppen.
September 2017 – kultur- och fritidsnämnden beslutar om skissförslag 
2017/18 – Planerad produktionsfas, konstnärerna i arbete.
Installering i tunneln och invigning av verket sker i enlighet med tidsplanen för övriga Haningeterrassen.

Budget
Totala budgeten är 750 000 kr. Summan delas upp i två poster. Konst; skissarvode, konstnärsarvode och 
produktionsbudget, teknik samt Övriga utgifter; oförutsedda och projektledare.
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Tekniska förutsättningar, drift och underhåll 
En förutsättning är att kommunen anlitar en PA/teknisk konsult som har erfarenhet av att arbeta med 
konstnärliga tekniska lösningar. Föreslagen konsult är Presentationsdesign som är specialiserade på att 
arbeta med konstnärer i offentliga miljöer, både inomhus och utomhus. Konstnärernas uppdrag är att 
arbeta fram verket/installationen utifrån givna tekniska ramar. Skärmarna är inbyggda med möjlighet att 
komma åt tekniken samt med ett skyddsglas framför. Livslängden på gestaltningen blir fem år och därefter 
finns tekniken kvar med möjlighet att visa nya verk av andra konstnärer.

Skissförslag
I videogestaltningen har konstnärerna tagit fasta på utvalda platser, tillfällen och årstidernas växlingar.
Det är platser i naturen som bildar en poetisk koppling till temat att alla är sammanlänkade med vår
Omgivning och vår natur. Bildspråket är stilla och nyansrikt och tempot förhåller sig så att det är 
intressant för de som hastar igenom tunneln eller om man stannar upp. Naturbilderna i videon kommer 
att framstå som målningar och blir en stark kontrast till omgivning av betong och huskroppar. Några av 
de platser konstnärerna filmar från som Jordbro gravfält och Tornberget kommer förankra 
Haningeterrassen geografiskt och historiskt. Bilderna från Svarta bergen visar ursprungsplatsen till de 
diabasblock som kommer att finnas utplacerade i Edefalk och Sparres konstnärliga utsmyckning med 
samma titel Jordpuls på Haningeterrassen.

Placering
Videoverket kommer att ha sin placering i mynningen av den nya tunneln under Nynäsvägen mot 
Poseidons torg. Videoverket kommer att visas på en stor monitor sammansatt av skärmar som mäter ca 
240x450 cm och är inbyggda i tunnelns vägg, med ett skyddsglas framför. Verket visas i HD 16x9 format.
Videoverkets längd kommer att vara ca en timme lång och kommer att bestå av en sammansättning av 
videoklipp med ett långsamt flöde där sekvenserna loopar.
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I videoverket Jordpuls kommer vi att filma på ett antal platser i närområdet i Haninge kommun.
Utvalda platser är bl a Jordbro gravfält, Tornberget och skärgården i Haninge.

Videomaterial skiss
1. Jordbro gravfält
2. Grässtrå
3. Lupiner
4. Maskrosäng
5. Vindvirvel
6. Svarta bergen
7. Tornberget
8. Hav/Skärgårdslandskap

Grässtrån, en äng, en vindvirvel, en vitsippsbacke, ett maskrosfält, en glittrig skärgårdsbild, ett 
rönnbärsträd, en vattenvirvel, en skärgårdsmiljö. Material kommer att samlas in under året och avspegla 
skiftningar i ljus och stämningar. I videogestaltningen har konstnärerna tagit fasta på utvalda platser, 
tillfällen och årstidernas växlingar. Det är platser i naturen som bildar en poetisk koppling till temat att vi 
alla är sammanlänkade med vår omgivning och vår natur.

Summering och motivering
En enig samrådsgrupp beslöt att rekommendera ovanstående förslag som ett utökat uppdrag till en 
kompletterande konstnärlig gestaltning av Haningeterrassen. 

Konstnärerna har tagit fasta på och följt uppdragsprogrammets syfte och mål på ett tillfredsställande vis. 
Samrådsgruppen vill även att det i uppdraget ingår att gestalta ett förslag på hur text/skyltning ska se ut i 
anslutning till verket och att konstnärerna skriver en kort introduktion till verket. 
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JORDPULS 
Videouppdrag för Haningeterrassen

Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre

Överallt omkring oss existerar energi som rör sig mellan platser, människor, stenar och städer.  Dessa stråk 
kopplar samman platser över landet och överallt sträcker sig så kallade ley linjer. Dessa energilinjer sägs 
korsa över hela jorden och passera många historiska platser. Haningeterrassen är inte en isolerad plats, den 
är sammankopplad med hela världen.
Energilinjerna som markerats ut över Haningeterrassen korsar över platser i Haningeområdet.
På linjerna finns starka energipunkter där vi har möjlighet att känna in jordens puls.

I videogestaltningen har vi tagit fasta på utvalda platser, tillfällen och årstidernas växlingar. 
Det är platser i naturen som bildar en poetisk koppling till temat att vi alla är sammanlänkade med vår 
omgivning och vår natur.

Bildspråket är stilla och nyansrikt och tempot förhåller sig så att det är intressant för de som hastar igenom 
tunneln eller om man stannar upp. Naturbilderna i videon kommer att framstå som målningar och blir en 
stark kontrast till omgivning av betong och huskroppar.

Några av de platser vi filmar från som Jordbro gravfält och Tornberget kommer förankra Haningeterrassen 
geografiskt och historiskt. 
Bilderna från Svarta bergen visar ursprungsplatsen till de diabas block som kommer att finnas utplacerade i 
vår konstnärliga utsmyckning med samma titel (Jordpuls) på Haningeterrassen.

Videomaterial presenteras på en stor monitor sammansatt av skärmar.
Videoverkets längd är ännu inte fastställd men kommer att bestå av en sammansättning av videoklipp med 
ett långsamt flöde. 

Ovan montage i befintlig gångtunnel.

Sidan 127 av 154



På modellen finns energilinjerna markerade med gatstenar av svart diabas och röd granit.

Linjerna forstätter över Haningekommun.
I videoverket Jordpuls        kommer vi att filma på ett antal platser i närområdet i Haninge kommun.
Utvalda platser är bl a Jordbro gravfält, Tornberget och skärgården i Haninge. 

Videomaterial skiss
1. Jordbro gravfält 
2. Grässtrå
3. Lupiner
4. Maskrosäng
5. Vindvirvel 
6. Svarta bergen
7. Tornberget 
8. Hav/Skärgårdslandskap

Grässtrån, en äng, en vindvirvel, en vitsippsbacke, ett maskrosfält, en glittrig skärgårdsbild, ett rönnbärsträd, 
en vattenvirvel, en skärgårdsmiljö.
Material kommer att samlas in under året och avspegla skiftningar i ljus och stämningar.
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Plan 12, gård etapp 1-7

SKALA

DATUM

NUMMER

ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

BETA1/A3

RIST0033

H. BERGSTRÖM

B. GELHAAR

L

RAMBÖLL SVERIGE AB.
KRUKMAKARGATAN 21 BOX 17009 STOCKHOLM

FAX 08 - 617 61 01KUNGSHOLMS STRAND 135  112 48 STOCKHOLM

V
E

A
K

TEL 08 - 617 61 00BRUNNBERG & FORSHED ARKITEKTKONTOR AB

HANINGETERRASSEN
ETAPP 1-8

ÄNDRINGEN AVSER SIGNDATUMBET ANT

FÖRSLAGSHANDLING

TEL 010 - 615 20 00

PETER MYNDES BACKE 12  118 46 STOCKHOLM
LANDSKAPSLAGET AB TEL 08 - 442 48 20

FÖRKLARINGAR
o FÖRESKRIFTER
ALLMÄNT
  = dp-gräns
Mått anges i mm.

KONSTNÄRLIG GESTALTNING
 = leylinje med 2 gatstenars bredd av svart diabas
 = leylinje med 2 gatstenars bredd av röd bohusgranit
S.k. leylinjer gestaltas med svart diabas resp. röd bohusgranit. 5
knutpunkter gestaltas med cirklar av gatsten och block av resp.
stenart, varav 2 även förses med rinnande vatten. Se förslag
"Jordpuls" av Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre, samt anteckningar
från presentation 2016-06-16.
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Jordbro gravfält
https://vimeo.com/221253173  
Lösenord: vitsippa

Sten på Jordbro gravfält

Jordbro gravfält
En utvald plats är Jordbro gravfält. Jordbro gravfält anses vara Nordens största gravfält från äldre järnåldern 
och ligger i Haninge kommun.
Gravfältet består av cirka 660 fornlämningar från tiden 500 f. Kr. till 500 e. Kr. Dessa består av en gravhög, 
ett par gravrösen, drygt 300 stensättningar i olika former, två skeppssättningar, fjorton domarringar, 38 
fyrkantiga stenkretsar, omkring 300 resta stenar och tre hålvägar. Gravfältet som är relativt högt beläget 
på en sydslänt av Jordbromalms rullstensås var bebott redan på äldre stenåldern då området låg vid en 
havsstrand.
Man har spekulerat om folk kom till detta gravfält med båtar för att begrava sina döda. Men egentligen vet 
man föga om vilka som ligger begravda här, eller varifrån de fördes hit.
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https://vimeo.com/221312534 
Lösenord: maskros

https://vimeo.com/220780382
Lösenord: lupin

https://vimeo.com/217819711
Lösenord: grass

I videogestaltningen har vi tagit fasta på utvalda platser, tillfällen och årstidernas växlingar. 
Det är platser i naturen som bildar en poetisk koppling till temat att vi alla är sammanlänkade med 
vår omgivning och vår natur.
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En plötsligt uppkommen vindvirvel med löv.
Skissmaterial video

https://vimeo.com/220945857 
Lösenord: virvel
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Gatstenar i svensk svart diabas bildar i markläggningen över 
Haningeterrassen cirklar och linjer som markerar energilinjer som 
korsar över området samt punkter med energi. 
Dessa stenar är hämtade från Svarta Bergen.
Under hösten kommer vi att besöka svarta bergen och filma från 
denna plats.

Scen: Svarta Bergen
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Scen: Tornberget

Tornberget
Tornberget som med sina 111 meter över havet är Stockholms läns högsta berg, ligger inom Tornbergets 
naturreservat i skogsområdet Hanveden i Haninge kommun på Södertörn. 
När inlandsisen drog sig tillbaka för tiotusen år sedan så var Tornberget det första av Södertörn som dök upp 
ur ishavet.  
Tornbergssjön i områdets västra del är en rest från detta ishav och att de kuperade bergen intill varit bebodda 
redan på stenåldern har indikerats av upphittade kvartsavslag.

 Gammalt gränsröse vid Tornberget 
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Scen: Skärgårdsnatur i Haninge

Skärgårdsnatur i Haninge

Haninge kommun består av 3 600 öar, kobbar och skär. Även ley linjerna korsar över detta landskap med 
sten, vatten, enbuskar och rönnbär.

Skärgårdsnatur i Haninge
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2017-02-06

Postadress Besöksadress Telefon E-post
Kultur & Fritid Kulturhuset Växel: 08 – 60 70 00 ulrika.sten@haninge.se
136 81 Haninge Poseidons torg 8 Direkt: 08 – 606 80 99

                                                   

 Dnr KOFN 2015/144                                  

Bilaga till uppdragsprogram för konstnärliga gestaltningar till 
Haningeterrassen

Haningeterrassen
En ny stadskärna tar form och ersätter nuvarande Handenterminalen samt 
omkringliggande ytor. Det skapas en attraktiv och blandad stadsmiljö med bostäder 
butiker och verksamheter. En ny modern bussterminal byggs in under bostadsområdet och 
integreras i en stadsmässig kvartersstruktur. Ett specialistcentrum med vårdmottagningar 
och hälsoinriktade företag möjliggörs också. Platsens funktion som knutpunkt för 
kollektivtrafiken ska tas tillvara och den offentliga miljön ska präglas av liv och trygghet. 
Planförslaget möjliggör drygt 600 bostäder. Kultur- och fritidsnämnden har haft som mål 
att under 2015/2016/2017 arbeta med konst som stärker stadskärnan Haningeterrassen för 
boende och andra brukare i området. Därför investerar Haninge kommun i flera offentliga 
gestaltningar på den här platsen. 

Sedan 2016 arbetar konstnärerna Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre med den konstnärliga 
gestaltningen ”Jordpuls” som handlar om att gestalta delar av marken samt ett antal 
stenskulpturer som ska vara placerade på olika platser längs med Haningeterrassens stråk. 
Konstnärerna har fått ett utökat uppdrag att gestalta tunneln vid bostadshuset Blicken, 
mellan pendeltågstationen Handen och Poseidons torg i form av en videokonstinstallation. 

Kultur- och fritidsnämnden har därför avsatt 750 000 kr av investeringsbudgeten för 2015 
och 2016 (2,7 milj kr) till konstnärlig gestaltning i passagen vid Haningeterrassen (enligt 
sammanträde med samrådsgruppen 2016-10-27)
Kultur- och fritidsförvaltningen, Haninge kommun är uppdragsgivare, chef för verksamhet 
kultur är kontaktperson (08-606 80 99).

Projektplan - Videokonst
Målsättningen är att skapa förutsättningar för en gestaltning som kopplas samman med 
”Jordpuls” samt länkar stråket mellan Poseidons torg och pendeltågstationen. Genom att 
ge konstnärerna ett utökat uppdrag kan konsten skapa en helhetsupplevelse och blir en 
naturlig del av Haningeterrassen. 
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Målgrupp
Konsten i Haningeterrassen kommer att nå många människor i alla åldrar och med olika 
funktionsförmågor och bakgrund. Den konstnärliga gestaltningen ska därför kunna vara 
tillgänglig för alla människor oavsett bakgrund, ålder, språk, religion och 
funktionsförmåga. Gestaltningen bör kunna upplevas hela året och dygnets alla timmar. 
En särskild utmaning är att många människor passerar denna plats flera gånger om dagen, 
både morgon och kväll, veckans alla dagar. 

Tekniska förutsättningar
En förutsättning är att kommunen anlitar en PA/teknisk konsult som har erfarenhet av att 
arbeta med konstnärliga tekniska lösningar. Valet har hamnat på Presentationsdesign som 
är specialiserade på att arbeta med konstnärer i offentliga miljöer, både inomhus och 
utomhus. De har tagit fram förslag på två tekniska lösningar med budget (se bilaga). 
Konstnärernas uppdrag är att arbeta fram verket/installationen utifrån givna tekniska 
ramar. Livslängden på gestaltningen ska beräknas att vara minst fem år och därefter finns 
tekniken kvar och möjligheten att visa nya verk av andra konstnärer. 

Samrådsgrupp
Tjänstemän som berörs av konstuppdraget är Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare, 
Andreas Paulson, stadsarkitekt och verksamhetschef kultur, Karin Österdahl, mark- och 
exploatering, Hans Bergström, arkitekt (Riksbyggen) samt intendent för offentlig konst. 
Ulrika Sten, chef för verksamhet kultur är sammankallande till möten som berör 
samrådsgruppen. Konstkonsult/projektledare Paola Zamora formulerar bilaga till 
uppdragsprogrammet, tar fram offert samt förslag på tekniska lösningar, ordnar möten 
med berörda tjänstemän samt arkitekt, formulerar skissinbjudan med budget och följer det 
fortsatta arbetet fram till skisspresentationen 2017-05-02. I samrådsgruppen ingår även 
representanter från kultur- och fritidsnämnden, Gunilla Fredlund (S), Birgitta Ahlgren 
(MP) och Kristoffer Eriksson (M). 

Syfte
Syftet med den konstnärliga gestaltningen är att skapa en unik karaktär för hela Haninge 
terrassen samt skapa en länk till ”Jordpuls” och ge markbeläggningen en djupare 
dimension. Besökare och boende skall ges en upplevelse av att platsen skiljer sig från 
andra platser med samma typ av funktioner. 

Mål
Konsten ska knyta an till gestaltningen ”Jordpuls”. Konsten ska vara väl integrerad i 
Haningeterrassens miljö och vara platsspecifikt. Den ska tåla att stå utomhus under 
mycket lång tid, vara säker att vistas kring och tåla slitage.

Tidplan
Hösten 2016 – I samband med skisspresentation del 2 för ”Jordpuls” beslutade 
samrådsgruppen att tilldela konstnärerna Cecilia Edefalk och Ulrika Sparre ett utökat 
uppdrag. Uppdraget är att lägga fram en idé till att med rörlig bild gestalta tunneln mellan 
Poseidons torg och pendeltågsstationen Handen. Konstkonsult Paola Zamora tar kontakt 
med Presentationsdesign och bokar in platsbesök.
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Våren 2017 – Konstkonsult Paola Zamora formulerar bilaga till uppdragsprogrammet 
Haningeterrassen, skissinbjudan samt uppföljning tekniska lösningar. 
Maj 2017 – Skisspresentation för samrådsgruppen. Ulrika Sten är sammankallande. 
kultur- och fritidsnämnden. 
Sommaren/Hösten 2017 – Produktionsfas, konstnärerna i arbete.
Våren 2018 – Installering i tunneln.
Sommaren 2018 – Invigning

Budget
Totala budgeten är 750 000. Summan delas upp i två poster. Konst; skissarvode, 
konstnärsarvode och produktionsbudget, teknik samt Övriga utgifter; oförutsedda och 
projektledare.

Konst kr 
Skissarvode konstnärer 50 000
Konstnärer, arvode 30% 100 000
Produktion 162 000
(material, transport, installation, försäkringar)
Teknik (Presentationsdesign) 380 000 
Summa 692 000

Övriga utgifter kr
Oförutsedda 10 000
Projektledare (beräknat på 80tim x 600kr) 48 000
Summa 58 000

Summa total 750 000 
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2015-09-24

Postadress Besöksadress Telefon E-post
Kultur & Fritid Kulturhuset Växel: 08 – 60 70 00 asa.martensson@haninge.se
136 81 Haninge Poseidons torg 8 Direkt: 08 – 606 80 99

                                                   

 Dnr KOFN 2015/144                                    

Uppdragsprogram för konstnärliga gestaltningar till Haningeterrassen

Haningeterrassen
En ny stadskärna tar nu form och ersätter nuvarande Handenterminalen samt 
omkringliggande ytor. Det skapas en attraktiv och blandad stadsmiljö med bostäder butiker 
och verksamheter. En ny modern bussterminal byggs in under bostadsområdet och integreras 
i en stadsmässig kvartersstruktur. Ett specialistcentrum med vårdmottagningar och 
hälsoinriktade företag möjliggörs också. Platsens funktion som knutpunkt för 
kollektivtrafiken ska tas tillvara och den offentliga miljön ska präglas av liv och trygghet. 
Planförslaget möjliggör drygt 600 bostäder.
I arbetet med uppdragsprogrammet och senare med konstuppdragen kommer det att 
kontinuerligt läggas till informationsmaterial. Kultur- och fritidsnämnden har som mål att 
under 2015/2016/2017 arbeta med konst som stärker stadskärnan Haningeterrassen för 
boende och andra brukare i området. Därför investerar Haninge kommun i flera offentliga 
gestaltningar på den här platsen. Detta uppdragsprogram handlar i första hand om budgetåret 
2015 men fler gestaltningsuppdrag planeras under kommande år. 

Bakgrund- utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Haninge
Haningeterrassen är en del av kommunens utvecklingsprogram som visar på visioner och 
inriktning för hur stadskärnan ska utvecklas. Stadsutvecklingsprogrammet syftar till att förtäta 
och utveckla en levande stadsmiljö med bostäder, kulturaktiviteter, arbetsplatser m.m. 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-24 om en markreservation åt SveaNor Fastigheter AB 
för en möjlig utveckling av området för Handenterminalen. Detaljplanens syfte är att 
omvandla platsen för nuvarande Handenterminalen samt omkringliggande ytor till en 
attraktiv och blandad stadsmiljö med bostäder, butiker, verksamheter och kollektivtrafik. 
Platsens funktion som knutpunkt ska tas tillvara. Den offentliga miljön ska präglas av liv och 
trygghet. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SveaNor, SL, Landstinget, Riksbyggen och 
Haninge kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har därför avsatt 1,7 miljoner kr av investeringsbudgeten för 2015 
till konstnärlig gestaltning i Haningeterrassen (Sammanträde 2014-12-09 §118)
Kultur- och fritidsförvaltningen, Haninge kommun är uppdragsgivare, chef för  verksamhet 
kultur är kontaktperson (08-606 80 99) och Paola Zamora är konstkonsult/projektledare 
(0734-399 760, paolaa.zamora@gmail.com).
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Projektplan
Målsättningen är att skapa förutsättningar för en stadsmässig miljö som kopplar samman 
området mellan Haninge köpcentrum, Poseidons torg och pendeltågstationen. Området för 
nuvarande Handenterminalen ska omvandlas till ett centralt och levande stadsrum. Det 
handlar om att utnyttja det strategiska läget och skapa en trygg och trivsam miljö som möter 
kollektivtrafikresenärer, boende och besökande. 

Konsten ska ge en helhetsupplevelse och vara en naturlig del av Haningeterrassen och 
förstärka karaktärsdragen som präglar en stad. Området delas in i flera zoner/grupperingar 
med ett övergripande tag om Poseidonstråkens markbeläggning som utgångspunkt. 

Målgrupp
Konsten i Haningeterrassen kommer att nå många människor i alla åldrar och med olika 
funktionsförmågor och bakgrund. Den konstnärliga gestaltningen ska därför kunna vara 
tillgänglig för alla människor oavsett bakgrund, ålder, språk, religion och funktionsförmåga. 
Gestaltningen bör kunna upplevas större delen av året.

Förutsättningar
Planområdet ligger strategiskt beläget i centrala Handen. Konsten kan skapa möjlighet till 
upplevelser när man promenerar eller cyklar längs med stråket samt skapa mötesplatser och 
möjlighet till rekreation. 

Brukarinflytande
Haninge kommun arbetar för att medborgarnas inflytande ska öka. Som stöd finns 
kommunens styrdokument Handbok i medborgardialog. Kultur och fritidsnämndens mål är att 
skapa delaktighet genom utvecklande metoder och arbetssätt. Då Haningeterrassen är ett helt 
nytt område där de boende kommer att flytta in samtidigt som konsten, kommer 
samrådsgruppen att sakna brukare till en början. Under hösten kommer medborgare som 
redan bor i Haninge samt den grupp som tecknat sig för bostäder i Haningeterrassen att 
bjudas in till en workshop. Syftet med workshopen är att ta fram ett underlag som speglar 
platsens mänskliga erfarenhet. Underlaget kan ses som ett komplement till kartor och 
ritningar som fungerar som ett fysiskt underlag. Varje konstnär är sedan välkomna och 
uppmuntras att själva ta kontakt med olika målgrupper som passar deras enskilda uppdrag för 
vidare dialog.

Samrådsgrupp
Tjänstemän som berörs av konstuppdraget är Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare, Andreas 
Paulson, stadsarkitekt och verksamhetschef kultur. Konsten kan skapa mötesplatser och vara 
användarvänlig, detta sker i nära samarbete med berörda tjänstemän. Chef för verksamhet 
kultur är sammankallande till möten som berör samrådsgruppen. Konstkonsult/projektledare 
Paola Zamora formulerar uppdragsprogrammet, föreslår konstnärer och följer det fortsatta 
arbetet med konstuppdraget. I samrådsgruppen ingår även representanter från kultur- och 
fritidsnämnden, Gunilla Fredlund (S), Birgitta Ahlgren (MP) och Leonard Ekström (M) samt 
Matilda Sabel (ÅF) och Hans Bergström (Riksbyggen).

Syfte
Syftet med den konstnärliga gestaltningen är att skapa en unik karaktär för hela Haninge 
terrassen. Besökare och boende skall ges en upplevelse av att platsen skiljer sig från andra 
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platser med samma typ av funktioner. Den konstnärliga gestaltningen ska peka framåt och 
utgå från det som finns idag. Då kommunen redan har flera gestaltningen som tar avstamp i 
Haninges historia vill vi att detta uppdrag ska fokusera på Haninges framtid.

Mål
Konsten ska knyta an till platsens olika funktioner. Gestaltningsgruppen för Haningeterrassen 
har med sin breda kompetens kommit fram till att Haningeterrassen tilldelas flera 
gestaltningsuppdrag. Dessa uppdrag kommer att inledas i olika skeden under flera års tid. Till 
att börja med kommer en konstnär bjudas in att gestalta markbeläggningen i det tilltänkta 
stråket mellan pendeltågsstationen och Poseidons torg. En konstnär bjuds också in att 
samarbeta med ansvarig landskapsarkitekt. Uppdraget är att konstnärligt gestalta utsiktsplatser 
och förstärka grönstrukturer för att dessa ska bli en naturlig del av stadskärnan. Vidare 
kommer en konstnär att bli inbjuden att gestalta ljus och belysning med ett helhetsgrepp över 
olika ljuspunkter. I ett senare skede kommer även platsspecifik videokonst att integreras i 
utvalda väggfasader.
Konsten ska vara väl integrerad i Haningeterrassens miljö och vara platsspecifikt. Den ska tåla 
att stå utomhus under mycket lång tid, vara säker att vistas kring och tåla slitage.
Samarbete mellan inbjudna konstnärer, landskapsarkitekt, ljusdesigner och arkitekter. 
Självklara platser för samverkan kring växtlighet och ljus är Övre torget, utsiktsplatsen och 
trädäcket på motsatt sida. Konsten länkar samman Övre torget med torget nedanför. Där det 
ena torget upplevs mer som genomfartsled erbjuder Övre torget kontemplation och 
avkoppling. Med vegetation, gröna rum så kallad ”urban djungel”.
Utformning av markbeläggningen (karaktärsfullt granitgolv) i Poseidonstråket sätter ”tonen” 
för övriga gestaltningar. Då torget fungerar som navet i förbindelsen med bussterminalen, 
pendeltåguppgången, centrum och Poseidons torg kan konsten här markera platsen som 
välkomnande men också som en urban mötesplats. 
Skulpturala och innovativa grepp över utsiktsplatsen och stråkets ”shared space”. 
Utsiktsplatsens olika användningsområden skapar möjligheter för konst av tillfällig karaktär 
anpassad till årstiderna; utomhusbio, ljud- och ljusinstallationer, performance, teater och 
musik. 
Väggfasader som bör ingå i konstuppdraget är entrén till bussterminalen, fasaden till infarten 
till bussingången. Dessa ytor ses över i samverkan med Riksbyggen och SL. Konstnärliga 
tekniker som ljud och videokonst bör inkluderas i en eller flera fasader.

Tidplan
Hösten 2015 - Samrådsgruppen träffas och diskuterar förutsättningarna för den konstnärliga 
gestaltningen. Genomgång av detaljplan och diskussion kring planen.
December 2015 - Konstkonsult Paola Zamora föreslår ett antal konstnärer för 
samrådsgruppen. Skisskontrakt tecknas med vald konstnär/er. 
Maj 2016 - Skisspresentation, Paola Zamora är sammankallande till samrådsgruppen.
Juni 2016 - Beslut i kultur- och fritidsnämnden. Efter godkännande i nämn tecknas kontrakt 
med vald konstnär/er.
Då flera gestaltningsuppdrag kommer att hanteras samtidigt med olika datum för 
genomföranden kommer uppdragsprogrammets tidplan att justeras därefter. Varje 
gestaltningsuppdrag har egna produktions- och genomförandefaser, installering, besiktning, 
invigning, utvärdering och dokumentation. 
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Konstnär - kvalifikationer och erfarenheter
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att beställa och placera samtida konst i offentliga 
miljöer. Den samtida konsten kan spegla och reflektera över företeelser i samhället och kan ge 
upphov till reaktioner, samtal och möten människor emellan. Konsten ska hålla hög kvalitet, 
både i uttryck och utförande. De konstnärer som bjuds in till uppdrag i Haningeterrassen ska 
ha ett uttryck som överensstämmer med uppdragets mål.

Konstnären skall ha
- högre konstnärlig utbildning inom konstområdet från antingen någon av landets 
konsthögskolor, Konstfack eller liknande (jämförbar internationell utbildning)*.
- dokumenterad erfarenhet av arbete med offentlig gestaltning, utställningar eller liknande 
uppdrag samt goda referenser från tidigare arbete.
- dokumenterad kompetens med att arbeta i de valda material som efterfrågas i arbetet.

* Om konstnären saknar formell utbildning ska den under de senaste fem åren huvudsakligen 
arbetat med sin konstform på ett professionellt nivå samt ha verkat i etablerade sammanhang. 
Haninge kommun tillämpar Arbetsförmedlingens Kultur Medias definition av professionell 
kulturaktör som har tagits fram i samråd med bransch- och intresseorganisationerna.

Budget
Totala budgeten är 1,7 milj kr för 2015 och 1 milj för 2016. Summan delas upp i två poster. 
Övriga utgifter; oförutsett 10% och projektledare 15% beloppen dras från totalsumman. 
Resterande summa delas upp i tre delar som kallas för Konst; skissarvode 10%, 
konstnärsarvode 30% och produktionsbudget 60%. Denna budget beräknas täcka delar av 
gestaltningsuppdragen. Samtliga kontrakt med de enskilda konstnärerna ska innehålla en 
materialbudget som är förankrad hos mark och exploatering där det tydligt framgår vilken del 
av budgeten som finansieras av enprocentsuppdraget och vilken del som finansieras av mark 
och exploatering.

Konst Tkr 
Skissarvode konstnärer, inkl research och process 10% 270 000

Konstnärer, arvode 30% 526 500

Produktion 1 228 500

(material, teknik, transport, installation, försäkringar m.m) 

Summa 2 025 000

Övriga utgifter Tkr
Oförutsedda 10% 270 000

Projektledare 15% 405 000

Summa 675 000

Summa total 2 700 000 
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (1)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-12 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 juni-augusti redovisas i bilagor.

Underlag för beslut
- Beslut arbetsutskottet 2017-09-06, §§ 120-121

- Delegationsbeslut juni-aug förvaltningschef

- Delegationsbeslut juni-aug områdeschef syd

- Delegationsbeslut juni-aug områdeschef norr

Förslag till beslut
1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

__________

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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Anmälan av delegationsbeslut inom nämndens verksamhetsområde 
Anmälan gäller även beslut pga vidaredelegering

1

Förvaltning/Avdelning Anmälan avser perioden

Ärende- 
kategori Ärende Delegat Diarie- / löpnummer

fr.o.m t.o.m.
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Ärende- 
kategori Ärende Delegat Diarie- / löpnummer
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Förvaltning/Avdelning Anmälan avser perioden

Ärende- 
kategori Ärende Delegat Diarie- / löpnummer

fr.o.m t.o.m.
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Förvaltning/Avdelning Anmälan avser perioden

Ärende- 
kategori Ärende Delegat Diarie- / löpnummer

fr.o.m t.o.m.
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-12 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 kommunfullmäktiges 2017-06-12

§ 150 Kemikalieplan för Haninge kommun, för antagande

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

§ 155 Motion från Sven Gustafsson (M) om särskilda badtider för 
kvinnor i Torvalla simhall

§ 156 Motion från Kennerth Valtersson (SD) rörande behovet av att 
avskaffa könsseparata badtider i Torvalla simhall

§ 169 Mål och budget 2018-2019

Beslut i kommunstyrelsen 2017-06-14

§ 158 Budgetuppföljning maj 2017

§ 159 Revidering av kostpolicy

§ 162 Direktiv för omarbetning av Vendelsö utvecklingsprogram

§ 163 Utredningsuppdrag för Torvallaområdet

Beslut i kommunstyrelsen 2017-08-28

§ 192 Budgetuppföljning 2017

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

Förslag till beslut
1. Redovisningen av meddelanden godkänns.

__________
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Förvaltning Dokumenttyp Sida
Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2)
Avdelning/Enhet Datum Diarienummer
Utveckling och stöd 2017-09-12 KOFN 2017/18
Handläggare
Maria Engfors, nämndsekreterare

Maria Lindeberg
Förvaltningschef

Expedieras: Akt

För verkställighet: 

För kännedom: 
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