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Dnr KDN 2019/5

§ 62

Val av justerare

Nämndens beslut

1. Marietta de Pourbaix-Lundin (M) utses att justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr KDN 2019/6

§ 63

Godkännande av dagordning

Nämndens beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KDN 2019/75

§ 64

Medborgarförslag: Inför totalstopp för
fyrverkerier

Sammanfattning

I ett medborgarförslag insänt till Haninge kommun 2018-12-15
föreslås att kommunen inför ett totalstopp för fyrverkerier. Som
motivering framförs den ekonomiska aspekten, miljön, skräpet samt
människor och djur som lider. Kommunfullmäktige har överlämnat
förslaget till kultur- och demokratinämnden för behandling och
beslut.
Förvaltningens synpunkter

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2019 behandlades en
motion från Samuel Skånberg (V) om att byta fyrverkerier mot en
lasershow anordnad av kommunen på nyårsafton. Motionen innehöll
förslag om att i största möjliga mån begränsa tiderna för fyrverkerier
och försäljning av fyrverkerier i kommunen samt att kommunen ska
avråda invånare från privat användande av fyrverkerier.
Kommunfullmäktige avslog motionen i samtliga delar (KF 2019-0408, § 41).
I beslutsunderlaget från kommunstyrelseförvaltningen framgår hur
användning av fyrverkerier regleras i kommunen idag, vad den nya
lagstiftningen säger samt hur kommunen informerar om regler och
risker kopplat till fyrverkerier.
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges ställningstagande att inte
begränsa fyrverkerier ytterligare i kommunen anser kultur- och
fritidsförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag 2018-12-15 – Inför totalstopp för fyrverkerier

-

Beslut kommunfullmäktige 2019-04-08 § 41 – Återremitterat
ärende: Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om att byta
fyrverkerier mot lasershow

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

9 (20)

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget avslås.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget avslås.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Dnr KDN 2019/70

§ 65

Budgetuppföljning maj

Sammanfattning

Nämndens resultat för perioden januari till maj är 34,0 mnkr, vilket är
0,3 mnkr sämre än periodiserad budget. Bland nämndens egna
verksamheter är avvikelserna i huvudsak positiva och den negativa
avvikelsen på totalen beror på årsvisa utbetalningar av
föreningsbidrag. I maj betalades bidrag till studieförbund ut på 1,8
mnkr och därmed är knappt 83 procent av hela årets bidragsbudget
på totalt 4,2 mnkr utbetald. Helårsprognosen är oförändrad på ett
överskott med 0,5 mnkr.
Investeringar har gjorts på 1,0 mnkr hittills i år, vilket motsvarar drygt
3 procent av helårsbudgeten på 28,0 mnkr. Ingen ny
investeringsprognos har gjorts per maj månad.
Underlag för beslut

-

Rapport 2019-06-07 – Månadsuppföljning för perioden januari –
maj 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.
Nämndens beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Kultur- och demokratinämnden
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Dnr KDN 2019/36

§ 66

Uppföljning av det kulturpolitiska programmet
2018

Sammanfattning

I enlighet med det gällande kulturpolitiska programmet ska
programmet följas upp årligen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade
2016 om indikatorer och rapporteringspunkter som kopplas till
programmets nio mål. I rapporten följer en sammanställning av den
uppföljning av indikatorerna med tillhörande rapporteringspunkter
som genomförts år 2018.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen konstaterar att arbetet har gått framåt och nått högre
grad av måluppfyllelse avseende mål 6 om barns rätt till kultur och
mål 9 om kulturarv. Kultur på lika villkor har givit ett väsentligt
resultat i att nå alla barn med kulturupplevelse. Ett målmedvetet
arbete inom kulturarvsfrågor har givit resultat med bland annat ett
framtaget kulturmiljöprogram samt en vitalisering av den pedagogiska
verksamheten. Under 2018 har dialog med kommunstyrelseförvaltningen upprättats vilket möjliggör högre måluppfyllelse för mål
2 och 8 om kulturella och kreativa näringar samt konstnärers villkor.
Underlag för beslut

-

Tjänsteutlåtande 2019-05-17 – Uppföljning av det kulturpolitiska
programmet 2018

Förslag till beslut

1. Uppföljningen av det kulturpolitiska programmet godkänns.
Överläggningar i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) meddelar att hon inte deltar i
beslutet.
Sammanträdet ajourneras klockan 16.27 och återupptas klockan
16.30.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Sammanträdesdatum

2019-06-18

Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Uppföljningen av det kulturpolitiska programmet godkänns.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) deltar ej i beslutet.
Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) hemställer om att få lämna ett
särskilt yttrande från Moderaterna och nämnden medger att det
biläggs protokollet.
Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Moderaterna (bilaga).
Nämndens beslut

1. Uppföljningen av det kulturpolitiska programmet godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2019-06-18

Dnr KDN 2019/84

§ 67

Reglemente för Haningesalongens
stipendium

Sammanfattning

Haningesalongen är en återkommande jurybedömd konstsalong för
konstnärer som är verksamma i eller har anknytning till Haninge.
Salongen har funnits sedan 1971 är en av årets mest välbesökta
utställningar och ett viktigt kulturevenemang i Haninge.
Sedan 2005 har ett stipendium under titeln Juryns val delats ut i
samband med Haningesalongen, till en av de medverkande
konstnärerna i salongen. Det nuvarande reglementet för stipendiet,
antaget av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-15, har blivit inaktuellt
och ett förslag till nytt reglemente har därför skrivits fram.
Reglementet fastställer syfte, stipendiesumma, behörighet att söka,
kriterier, bedömning och beredning samt beslut och utdelning. Det
nya reglementet innehåller även en arbetsordning som mer detaljerat
beskriver förvaltningens och arbetsutskottets beredning samt
nämndens behandling av ärendet.
Förvaltningens synpunkter

Processerna kring Haningesalongens stipendium har behövt
förtydligas då det är ett stipendium liksom övriga kulturstipendier och
bör behandlas på ett liknande sätt. Genom detta nya reglemente
tydliggörs också skillnaden mellan urvalet för utställningen
Haningesalongen och beslut om vem som tilldelas Haningesalongens
stipendium.
Namnbytet från det tidigare Juryns val till Haningesalongens
stipendium är till för att tydliggöra att det är ett stipendium som
tilldelas en av de konstnärer som deltar i salongen och delas ut
tillsammans med kommunens övriga kulturstipendier.
En arbetsordning har lagts in i reglementet för att förtydliga hur
beredning av förvaltning och arbetsutskott går till inför nämndens
beslut. Arbetsordningen överensstämmer med den arbetsordning som
gäller för kommunens kulturstipendium.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Underlag för beslut

-

Förslag till reglemente 2019-05-16 – Reglemente för
Haningesalongens stipendium

-

Nuvarande reglemente 2012-02-15 – Reglemente för stipendiet
Juryns val

Förslag till beslut

1. Reglemente för Haningesalongens stipendium antas att gälla från
och med 2019-07-01.
2. Reglementet ersätter det tidigare Reglemente för stipendiet Juryns
val, antaget av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-15, som
därmed upphör att gälla.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Reglemente för Haningesalongens stipendium antas att gälla från
och med 2019-07-01.
2. Reglementet ersätter det tidigare Reglemente för stipendiet Juryns
val, antaget av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-15, som
därmed upphör att gälla.
Nämndens beslut

1. Reglemente för Haningesalongens stipendium antas att gälla från
och med 2019-07-01.
2. Reglementet ersätter det tidigare Reglemente för stipendiet Juryns
val, antaget av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-15, som
därmed upphör att gälla.
__________
Expedieras: Akt, förvaltningens kommunikatör
För verkställighet: Kristyna Müller, konstintendent
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr KDN 2019/103

§ 68

Rapport om framtida behov av ytor och
lokaler för kultur- och fritidsverksamhet i
Västerhaninge

Sammanfattning

Västerhaninge centrum ska byggas om. En stor del av nuvarande
centrum kommer att rivas och nya bostäder och verksamheter
kommer att byggas. Detta kräver att stadsbyggnadsförvaltningen tar
fram en ny detaljplan. Med anledning av detta arbete har
stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen inlett
en dialog. Syftet med dialogen är att i ett tidigt skede i planprocessen
synliggöra de behov av ytor som kultur- och fritidsförvaltningens
verksamheter har för att erbjuda en god service gentemot
medborgarna i takt med att Västerhaninge växer. Rapporten
”Kartläggning av behov av lokaler och ytor i Västerhaninge”
beskriver hur behoven ser ut.
Kartläggningen är indelad i fyra stycken delområden; kulturmiljö och
konst, mötesplatser för barn och unga, kultur och bibliotek och idrott
och anläggningar. Kartläggningen består dels av en inventering av
nuvarande ytor och status, dels en beskrivning av vad respektive
behov innebär. För varje typ av yta som ingår i kartläggningen förs en
diskussion om varför den utgör ett behov och hur en möjlig yta skulle
kunna samutnyttjas mellan olika verksamheter. Detta innebär att
enskilda ytor skulle kunna uppfylla fler än ett enskilt behov som
presenteras i kartläggningen.
Förvaltningens synpunkter

Rapporten berör kultur- och fritidsförvaltningens hela
verksamhetsområde, vilket innebär att rapporten även går upp i
idrotts- och fritidsnämnden.
Kartläggningen innebär inte att kultur- och fritidsförvaltningen
förbinder sig till att förverkliga de ytor som identifierats som behov.
Att dessa behov har identifierats innebär inte heller att förvaltningen
kommer få tillgång till dessa ytor inom detaljplaneområdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Underlag för beslut

-

Rapport 2019-05-27 – Kartläggning av behov av lokaler och ytor i
Västerhaninge

Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns och skickas till stadsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Rapporten godkänns och skickas till stadsbyggnadsförvaltningen.
Nämndens beslut

1. Rapporten godkänns och skickas till stadsbyggnadsförvaltningen.
__________
Expedieras: Akt, stadsbyggnadsförvaltningen
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr KDN 2019/66

§ 69

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 2019-02-12 framgår
vilka beslut som delegerats och till vilka delegater. Delegationsbeslut
återrapporteras löpande till nämnden för kännedom.
Delegationsbeslut fattade vid arbetsutskottets senaste sammanträde
samt av ordföranden och förvaltningens chefer under maj 2019
redovisas i bilagor.
Underlag för beslut

-

Beslut arbetsutskottet 2019-06-04 – § 48 Ansökan om
arrangemangsbidrag för Kulturparksfestivalen 2019

-

Delegationsbeslut ordförande maj 2019

-

Delegationsbeslut kultur- och fritidsförvaltningen maj 2019

Förslag till beslut

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.
Nämndens beslut

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll
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Dnr KDN 2019/67

§ 70

Meddelanden till nämnd

Sammanfattning

Nämnden delges för kännedom följande ärenden:
Beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-21 (utsänt
via e-post)
§ 44 Utredningsdirektiv läsfrämjande insatser
Övrigt (se bilaga)
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 2019-05-15

Förslag till beslut

1. Redovisningen av meddelanden godkänns.
Nämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr KDN 2019/65

§ 71

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Information lämnas till nämnden om:
-

Presentation av kulturskolans nya chef Uno Karlsson

-

Aktuella frågor - Maria Lindeberg, förvaltningschef:


Konstkalaset den 15 juni i Haninge kulturhus med vernissage
av utställningen Skiftet. Utställningen är en del av 20årsjubileet för 1% till konsten i Haninge, som
uppmärksammas under sommaren.



Stärkta bibliotek - två av förvaltningens fyra ansökningar till
kulturrådet om medel för stärkta bibliotek beviljades med en
total summa om ca 1 miljon kronor. En ansökan var
gemensam för alla biblioteken och en avsåg Brandbergens
bibliotek.



Nämndens strategidag äger rum den 29 augusti. Inbjudan
kommer från ordföranden.



Sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Bland annat pågår
ett filmkollo för närvarande.



Haningedagen går av stapeln den 14 september. Nytt för i år
är att det blir aktiviteter för barn och unga i Eskilsparken.



Funkisfestivalens final, med bidrag från Haninge, äger rum
den 26 augusti på Stockholm Waterfront.

Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Sammanträdesdatum
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Dnr KDN 2019/68

§ 72

Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Föranmälda frågor från Marietta de Pourbaix-Lundin (M):
-

Hur ser avgiften till kulturskolan ut och när ändrades den senast?

-

Hur går det med stickproven på utbetalda föreningsbidrag, som
görs enligt internkontrollplanen? Uppföljning önskas.

Frågorna besvaras av förvaltningschef Maria Lindeberg och
områdeschef norr Klas Sandberg.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

