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Dnr KDN 2019/5

37 Val av justerare
Förslag till beslut

1. … ( ) utses att justera protokollet.
__________
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Dnr KDN 2019/6

38 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________
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Dnr KDN 2019/65

39 Information från förvaltningen
Sammanfattning

Information lämnas till nämnden om:
-

Kulturstrategi för Stockholmsregionen – Ulf Andersson Greek,
strategisk samordnare vid kulturförvaltningen i Region
Stockholm

-

Ungdomsrådets uppdrag att öka valdeltagandet i
Europaparlamentsvalet – Hedda Sjöberg, ordförande
Ungdomsrådet

-

Utbyggnaden och utvecklingen av Haninge kulturhus – Maria
Backe, områdeschef central, Elisabeth Åström, kulturstrateg,
och Joakim Sternö, utredare

-

Statliga medel för sommarlovsaktiviteter – Maria Lindeberg,
förvaltningschef

Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KDN 2019/70

40 Budgetuppföljning mars
Sammanfattning

Kultur- och demokratinämndens kvartalsresultat är 19,9 mnkr,
vilket är 0,2 mnkr bättre än periodiserad budget. Bland nämndens
enheter är budgetavvikelserna blandat positiva och negativa. De
främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är tillfälliga vakanser
och släpande kostnader. Helårsprognosen är lika som förra
månaden. Ett överskott på 0,5 mnkr som motsvarar nämndens
oförbrukade reserv.
Nämndens investeringsutgifter är 0,5 mnkr av den aktuella
helårsramen på 12,5 mnkr. Ännu har ingen prognos för
investeringar gjorts, utan det kommer att ske vid tertialbokslutet
nästa månad.
Underlag för beslut

-

Rapport 2019-04-09 – Månadsuppföljning för perioden januari
– mars 2019

Förslag till beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då
handlingarna ej var färdigställda vid arbetsutskottets sammanträde.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KDN 2019/41

41 Överföring av investeringsmedel till nämndens
investeringsprojekt
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat (2019-04-08, § 61) att kultur- och
demokratinämndens överföring av investeringsmedel till 2019 års
budget är 15 420 tkr. Nämnden ska fördela medlen på ett antal
pågående investeringsprojekt.
Förvaltningens synpunkter

Med hänsyn till ursprungliga ramar och förbrukning till och med
den 31 december 2018 anser förvaltningen att överföringsmedlen
ska fördelas enligt nedan:


37117 Offentlig konst, 11 833 tkr



37167 Skyltning av kulturmiljö, 150 tkr



37225 Hn bibliotek ECO-modul, 75 tkr



37244 Teknisk utrustning Kulturskolan, 90 tkr



37246 Låssystem Kulturhuset, 154 tkr, vilket är en höjning
med 45 tkr jämfört med tidigare ram och förbrukning



37247 Trådlöst ljud- och micksystem Kulturhuset, 64 tkr



37249 Hörslinga Kulturhuset, 40 tkr



37251 Kassasystem Kulturhuset, 60 tkr



37252 Teknikupprustning Handens bibliotek, 19 tkr



37268 Lokalprogram utbyggnad Haninge kulturhus, 1 948
tkr



37277 Kulturskolan möbler, 148 tkr

I enlighet med nämndens förslag i årsredovisningen för 2018 ska
medel avsättas till följande nya investeringsprojekt:


37329 Evakuering Jordbro kultur- och föreningshus, 350 tkr



37330 Renovering Västerhaninge bibliotek, 350 tkr
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För återstående överföringsmedel föreslår förvaltningen följande
fördelning:


37331 Upprustning av Ornö bibliotek, 70 tkr



Återstående 69 tkr lämnas ospecificerat.

Underlag för beslut

-

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2018

Förslag till beslut

1. Överföring av investeringsmedel till 2019 års budget fördelas
enligt följande: offentlig konst 11 833 tkr, skyltning av
kulturmiljö 150 tkr, Handens bibliotek ECO-modul 75 tkr,
teknisk utrustning Kulturskolan 90 tkr, låssystem Kulturhuset
154 tkr, trådlöst ljud- och micksystem Kulturhuset 64 tkr,
hörslinga Kulturhuset 40 tkr, kassasystem Kulturhuset 60 tkr,
teknikupprustning Handens bibliotek 19 tkr, lokalprogram
utbyggnad Haninge kulturhus 1 948 tkr, Kulturskolan möbler
148 tkr, evakuering Jordbro kultur- och föreningshus 350 tkr,
renovering Västerhaninge bibliotek 350 tkr, upprustning Ornö
bibliotek 70 tkr och ospecificerade medel 69 tkr.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då
handlingarna ej var färdigställda vid arbetsutskottets sammanträde.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Områdeschefer, chef för Utveckling och stöd
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Dnr KDN 2019/42

42 Överföring av driftmedel
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat (2019-04-08, § 60) att kultur- och
demokratinämndens överföring av driftmedel till 2019 års budget
uppgår till 921 tkr och att 921 tkr fonderas till 2020 års budget.
Nämnden har i årsredovisningen för 2018 lämnat förslag på att
beviljade överföringsmedel i första hand ska användas till att täcka
nedskrivningskostnader av anläggningar bundna i Jordbro kulturoch föreningshus. Nedskrivning kommer att bli aktuell i samband
med att huset rivs i höst. Nedskrivningsbeloppet är beräknat till
1 100 tkr.
Underlag för beslut

-

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2018

Förslag till beslut

1. Överföring av driftmedel till 2019 års budget ska användas till
att täcka nedskrivningskostnader som uppstår i samband med
rivningen av Jordbro kultur- och föreningshus.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då
handlingarna ej var färdigställda vid arbetsutskottets sammanträde.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Områdeschef Syd
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Dnr KDN 2019/76

43 Utredningsdirektiv: Kartläggning av
samlingslokaler
Sammanfattning

I Mål och budget 2019–2020 gav kommunfullmäktige dåvarande
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga vilka
samlingslokaler som finns i de olika kommundelarna och
återkomma med förslag på eventuella kompletteringar. Uppdraget
har överförts till kultur- och demokratinämnden och idrotts- och
fritidsnämnden.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till utredningsdirektiv för
att beskriva sin syn på uppdraget och dess genomförande.
Nämnden föreslås fastställa direktivet och ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra utredningen i enlighet med det.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har lämnat ett förslag till utredningsdirektiv som
innehåller bakgrund, överväganden, syfte, avgränsningar,
genomförande och tidsplan.
Underlag för beslut

-

Utredningsdirektiv 2019-02-22 – Kartläggning av
samlingslokaler

Förslag till beslut

1. Utredningsdirektivet fastställs.
Överläggningar i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkar bifall till ett eget
tilläggsförslag (bilaga) som innebär att utredningen också ser hur
lokaler kan användas flexibelt och samutnyttjas.
Propositionsordning i arbetsutskottet

Ordföranden frågar först om arbetsutskottet bifaller förvaltningens
förslag och finner att så är fallet.
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Därefter ställer ordföranden bifall till Marietta de PourbaixLundins (M) tilläggsförslag mot avslag till detsamma, och finner att
arbetsutskottet avslår tilläggsförslaget.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Utredningsdirektivet fastställs.
Reservationer i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget tilläggsförslag.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Joakim Sternö
För kännedom:
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Dnr KDN 2019/71

44 Utredningsdirektiv: Biblioteken som nav för
digital delaktighet
Sammanfattning

I Mål och Budget 2019-2020 gav kommunfullmäktige kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur biblioteken kan utvecklas
som nav för digital delaktighet för medborgarna. Uppdraget har
överförts till den nyinrättade kultur- och demokratinämnden.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till utredningsdirektiv för
att beskriva sin syn på uppdraget och dess genomförande.
Nämnden föreslås fastställa direktivet och ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra utredningen i enlighet med det.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har lämnat ett förslag till utredningsdirektiv som
innehåller bakgrund, överväganden, syfte, avgränsningar,
genomförande och tidsplan.
Underlag för beslut

-

Utredningsdirektiv 2019-03-11 - Biblioteken som nav för
digital delaktighet

Förslag till beslut

1. Utredningsdirektivet fastställs.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Utredningsdirektivet fastställs.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Lisa Gunnarsson, biblioteksstrateg
För kännedom:
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Dnr KDN 2019/86

45 Offentligt konstprojekt Vega torg
Sammanfattning

Till Vega torg föreslås uppförande av offentligt konstverk enligt
skissförslag ”Festplats för Träskafton” av konstnären Ingela
Ihrman. Det föreslagna konstverket utgörs av ett antal konstnärliga
element; Tornet/templet, Spången, Mar-ängarna och
Informationstavlan. Tillsammans bildar gestaltningen en
skulpturgrupp och en aktivets- och mötesplats för allmänheten.
Konstverket skapar en medvetenhet om hållbarhetsperspektiven för
stadsdelen Vega, där den ekologiska och sociala hållbarheten har
fått en framtonad betydelse för konsten. Den konstnärliga
gestaltningen har koppling till intilliggande naturreservat och blir
samtidigt en medskapare till en social mötesplats i stadsrummet.
Det offentliga konstverkets uppförande finansieras enligt tidigare
beslut med 1000 tkr ur investeringsmedlen för offentlig konst.
Förvaltningens synpunkter

En enig samrådsgrupp beslöt att rekommendera uppförande av
ovanstående förslag till konstnärlig gestaltning för Vega torg.
Konstnären har tagit fasta på och följt uppdragsprogrammets syfte
och mål på ett mycket tillfredsställande vis. Samrådsgruppen lyfter
frågan om brandskydd vilket föreslås utredas vidare.
Underlag för beslut

-

Kompletterande underlag till nämnd 2019-04-15

-

Tjänsteutlåtande 2019-03-13 – Offentligt konstprojekt Vega
torg

-

Skissförslag 2019-03-07 – ”Festplats för Träskafton” av Ingela
Ihrman

-

Rapport – Träskafton Hägerstens botaniska trädgård

-

Uppdragsprogram 2017-04-03 – Uppdragsprogram Vega

Förslag till beslut

1. Skissförslaget godkänns.
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2. ”Festplats för Träskafton” av Ingela Ihrman uppförs som
offentligt konstverk på Vega torg.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ordföranden föreslår att ärendet lämnas utan eget
ställningstagande.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) efterfrågar en beskrivning av hur
konstverket ska skyddas mot brand och skadegörelse.
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till nämnden utan
eget ställningstagande och att nämndhandlingarna kompletteras
med den efterfrågade beskrivningen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ulrika Sten
För kännedom:
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Dnr KDN 2019/66

46 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning

Kultur-och demokratinämnden har delegerat till arbetsutskott,
ordförande och chefer vid förvaltningen att fatta beslut på
nämndens vägnar. I nämndens delegationsordning antagen 201902-12 framgår vilka beslut som delegerats och till vilka delegater.
Delegationsbeslut återrapporteras löpande till nämnden för
kännedom.
Delegationsbeslut fattade av ordförande och förvaltningens chefer
under mars 2019 redovisas i bilagor.
Underlag för beslut

-

Delegationsbeslut ordförande mars 2019

-

Delegationsbeslut kultur- och fritidsförvaltningen mars 2019

Förslag till beslut

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KDN 2019/67

47 Meddelanden till nämnd
Sammanfattning

Nämnden delges för kännedom följande ärenden:
Beslut i kommunstyrelsen 2019-03-25 (utsänt via e-post)
§ 44 Budgetuppföljning februari
Inbjudningar (utsänt via e-post)
Inbjudan från Haninge föreningsråd till frukostmöte 2019-05-07
Inbjudan från RoJteatern till föreställningen Kejsarn av
Portugallien som spelas under april och maj
Övrigt (se bilaga)
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 2019-03-20

Förslag till beslut

1. Redovisningen av meddelanden godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Beslutande organ
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Dnr KDN 2019/68

48 Ledamöternas frågestund
Sammanfattning

Frågor anmäls till nämndsekreteraren senast måndag 2019-04-22
klockan 12.00 för att behandlas. Frågor som anmäls senare eller vid
pågående sammanträde tas med för besvarande vid nästa
nämndsammanträde.
__________

