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Dnr KDN 2019/5

49 Val av justerare
Förslag till beslut

1. … ( ) utses att justera protokollet.
__________
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50 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________
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Dnr KDN 2019/88

51 Kultur- och fritidsförvaltningens
kvalitetsberättelse 2018
Sammanfattning

Haninge kommuns verksamhetsstyrning delas upp i mål- och
resultatstyrning samt kvalitetsstyrning. Kvalitetsstyrningens fokus
är utveckling genom förbättringsarbete i verksamheterna. Det är ett
arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet
med ständiga förbättringar.
Varje förvaltning ska enligt kommunens kvalitetspolicy ta fram en
årlig kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen ska ge en samlad bild
av resultatet från det systematiska förbättringsarbetet. Det kan vara
förbättringar för kunder, medborgare och andra externa målgrupper
samt internt inom kommunen. Utgångspunkten för arbetet är
kommunens fyra kvalitetskriterier: bemötande, inflytande, trygghet
och tillgänglighet.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar sedan en lång tid tillbaka
med olika former av kvalitetshöjande insatser. I kvalitetsberättelsen
redovisas ett urval av de insatser som förvaltningen har arbetat med
under 2018.
Underlag för beslut

-

Rapport 2019-04-16 – Kultur- och fritidsförvaltningens
kvalitetsberättelse 2018

Förslag till beslut

1. Kvalitetsberättelsen godkänns.
Överläggningar i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) meddelar att hon inte deltar i
beslutet.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Kvalitetsberättelsen godkänns.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) deltar ej i beslutet.
__________
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Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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52 Kultur- och demokratinämndens delårsrapport
1, 2019
Sammanfattning

Kultur- och demokratinämnden bidrar till kommunfullmäktiges
måluppfyllelser genom att under 2019 arbeta med
kommunfullmäktiges samtliga 12 mål. Nämnden har utformat
strategier för arbetet med att uppnå målen. En utförlig beskrivning
av det arbete som genomförts under årets första del finns i bifogad
delårsrapport.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och demokratinämnden bidrar till kommunfullmäktiges
måluppfyllelser genom att under 2019 arbeta med samtliga
kommunfullmäktiges 12 mål. Kommunfullmäktiges indikatorer
följs upp årligen och förvaltningens bedömning är därför att
samtliga mål är delvis uppfyllda. Nämnden har under årets första
del behandlat samtliga uppdrag som givits från
kommunfullmäktige riktade till nämnden.
Det ackumulerade tertialresultatet för nämnden är 26,1 mnkr, vilket
är 0,8 mnkr bättre än periodiserad budget. Vakanta tjänster i
kombination med att kostnader infaller oregelbundet förklarar den
aktuella avvikelsen. Helårsprognosen är oförändrad ett överskott på
0,5 mnkr, men består inte längre enbart av nämndens oförbrukade
reserv.
Investeringarna uppgår till 0,7 mnkr av den aktuella helårsramen
som har ökat till 28,0 mnkr inklusive överföringsmedel. Prognosen
för helårsförbrukningen är 10,4 mnkr, vilket innebär ett överskott
med 17,6 mnkr.
Underlag för beslut

-

Kultur- och demokratinämndens delårsrapport 1 2019

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten godkänns.
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Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då
handlingarna ej var färdigställda vid arbetsutskottets sammanträde.
__________
Expedieras: Akt, KS
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KDN 2019/83

53 Rapport om ungkulturverksamheten FreeZone
Sammanfattning

I april 2018 startade FreeZone – en ungkulturverksamhet i Jordbro
kultur- och föreningshus. Verksamheten drivs genom ett
partnerskap mellan ABF Södertörn, Studieförbundet Vuxenskolan i
Stockholms län och kultur- och fritidsförvaltningen. FreeZone
består av 10-tal former av kulturverksamheter för unga 15-25 år så
som musikproduktion, sång, foto och film/redigering, teater, dans
och slöjd. Öppettiderna har varit måndag-fredag eftermiddag och
kväll samt E-sport på helgerna. FreeZone har haft 120 unika
deltagare i verksamheten under det första året och ca 40 deltagare
per kväll.
Avtalet med ABF Södertörn och Studieförbundet Vuxenskolan
gäller i tre år, till och med 2020-12-31. Nämnden delges nu en
första uppföljning av hur verksamheten fortlöper. Uppföljningen
utgår från de sju mätbara mål som överenskommits i avtalet.
Förvaltningens synpunkter

Av de sju målen kan förvaltningen konstatera att fyra är helt
uppfyllda, ett delvis uppfyllt och två ej uppfyllda. Fördjupad
information återfinns i rapporten. Förutom att arbeta vidare utifrån
uppställda mål kommer arbetet under 2019 att fokusera på
lokalfrågan då nuvarande lokaler i Jordbro kultur- och föreningshus
ska utrymmas på grund av rivning.
Underlag för beslut

-

Rapport 2019-04-15 – FreeZone ungkulturverksamhet i
Haninge, rapport från första året 2018-2019

-

Gällande avtal – Överenskommelse om ett idéburet offentligt
partnerskap för ungkulturverksamhet i Haninge

Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
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Överläggningar i arbetsutskottet

Ordföranden yrkar, med instämmande av Marietta de PourbaixLundin (M), bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
-

Uppföljning ska ges årligen med djupare analys av målgruppen.

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkar även bifall till eget
tilläggsförslag som lyder:
-

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över möjligheten att
säga upp avtalet då målen och avtalets intentioner ej uppfyllts.

Ordföranden yrkar avslag till Marietta de Pourbaix-Lundins (M)
tilläggsförslag.
Propositionsordning i arbetsutskottet

Ordföranden konstaterar först att arbetsutskottet bifaller
förvaltningens förslag med tillägget från ordföranden.
Ordföranden ställer därefter bifall till Marietta de PourbaixLundins (M) tilläggsförslag mot avslag till detsamma, och finner att
arbetsutskottet avslår tilläggsförslaget.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Rapporten godkänns.
2. Uppföljning ska ges årligen med djupare analys av målgruppen.
Reservationer i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget tilläggsförslag.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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54 Remiss: Motion från Lage Ölund (-) avseende
uppförande av aktivitetshus på Muskö
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har lämnat en motion i kommunfullmäktige om att
uppföra ett aktivitetshus på Muskö. Motionen har sänts på remiss
till kultur- och demokratinämnden och till idrotts- och
fritidsnämnden för yttrande. Remissen ska vara besvarad 2019-0531.
Motionären framhåller att Muskö saknar ändamålsenliga lokaler för
olika typer av kultur- och fritidsaktiviteter. Framför allt framhålls
brister i lokaler där deltagare är fler än 50 och att idrottshallen
endast är tillgänglig efter 18:00 på vardagar och hela helger för
föreningsliv och allmänhet.
Motionären föreslår att Haninge kommun uppför ett aktivitetshus
med samlingslokaler, utrustade med olika former av IT-stöd, för
upp till 150 deltagare och särskilda utrymmen för barn och unga,
primärvården, träffpunkt för äldre och restaurangkök. Motionären
föreslår att framtagandet av aktivitetshuset sker i samverkan med
skolor och hälsocenter i Haninge och Nynäshamn.
Motionären föreslår att byggandet av aktivitetshuset sker i samråd
med Föreningen Muskö Hembygdsgård eller i kommunens egen
regi.
Förvaltningens synpunkter

Att samlokalisera olika verksamheter kan bidra till ett mer
resurseffektivt utnyttjande av lokaler och stärka samverkan mellan
verksamheter. Det är också ett sätt som kultur-och
fritidsförvaltningen arbetar aktivt för i olika sammanhang.
Exempelvis planerar kultur- och fritidsförvaltningen för ett nytt
aktivitetshus som bland annat samlar, skola, idrottshall, fritidsgård,
träffpunkt för äldre i Vega i nära samverkan med flera förvaltningar
och verksamheter. Ett ytterligare exempel är i Västerhaninge där
det genomförs en behovsanalys kring kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter i nära samarbete med
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stadsbyggnadsförvaltningen med anledning av ombyggnaden av
centrum.
Som regel byggs därför även enskilda idrottshallar för att kunna
utnyttjas av såväl skolor, föreningsliv som allmänheten. De flesta
av kommunens idrottshallar är därför tillgängliga för föreningsliv
och allmänheten 17:00–22:00 på vardagar och 08:00–22:00 på
helger.
Under 2019 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra
uppdraget från kommunfullmäktige om att kartlägga
samlingslokaler. Den utredningen kommer bli ett av underlagen för
prioritering i framtida investeringar. Förvaltningen vill avvakta
detta arbete för att fastställa var i prioriteringsordningen Muskö
ligger innan ett fastställande av förslag om eventuella investeringar
ges.
Underlag för beslut

-

Remiss från kommunstyrelsen 2019-03-05 – Motion från Lage
Ölund (-) om att uppföra ett aktivitetshus på Muskö.

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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55 Remiss: Kulturmiljöprogram för Haninge
kommun 2018-2030
Sammanfattning

Kulturmiljöprogram 2018-2030 med tillhörande kunskapsunderlag
har remitterats från kommunstyrelseförvaltningen med syfte att
stämma av de revideringar och förtydliganden som gjorts sedan
hearingen 2019-02-06. Remissen har sänts till kultur- och
demokratinämnden samt stadsbyggnadsnämnden och ska besvaras
senast 2019-05-27 .
Kulturmiljöprogrammet har tidigare varit på en bred remiss och
därefter antagits av kultur- och fritidsnämnden 2018-03-21, § 24.
Programmet gick sedan vidare för antagande i kommunfullmäktige.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-05-28, § 107,
till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
Avsikten med remissen är att förankra kulturmiljöprogrammet samt
inhämta eventuella kvarvarande synpunkter inför att det på nytt
förs till antagande hösten 2019.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens synpunkter är följande:
Förvaltningen är positiv till det förtydligande av dokumenten, dess
kopplingar, funktion och innehåll som skett i och med figuren och
den förklarande texten i början av samtliga dokument
Förvaltningen vill framföra att figuren som beskriver dokumentens
kopplingar endast ska ha en ruta under ”Haninge – kulturhistorisk
översikt” som heter ”Kulturhistoriska områdesbeskrivningar och
särskilt värdefulla kulturmiljöer”. Detta då det finns ett flertal
separata områdesbeskrivningar för olika platser i Haninge som är
likvärdiga. Rutan om Muskö ska därför utgå för att tydliggöra
figuren.
I styrdokumentet Kulturmiljöprogram 2018-2030 har förändringen
av texten under 4. Ansvar försvagat programmet då ansvaret att
kontakta kulturmiljögruppen har ändrats från ”åligger” till
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”rekommenderas”. Förvaltningens synpunkt är att ”åligger” bör stå
kvar för att programmet ska behålla sin styrka.
Förvaltningen föreslår att texten i styrdokumentet
Kulturmiljöprogram 2018-2030 under 4. Ansvar förtydligas med
följande mening om referensgruppen: ”Kulturmiljögruppen är
sammankallande för en referensgrupp med representanter för
kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen,
kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget som sammanträder
halvårsvis.” Detta då programmets måluppfyllelse är avhängigt ett
kontinuerligt arbete och avstämning som är kommunövergripande.
Förvaltningen noterar att layouten i dokumenten behöver ses över
innan slutversion då rutan med information om
områdesbestämmelser/områdesbeskrivningar fått olika placeringar i
dokumenten.
Underlag för beslut

-

Remissmissiv från kommunstyrelsen 2019-04-08

-

Förslag till styrdokument 2019-04 – Kulturmiljöprogram 20182030

-

Kunskapsunderlag – Kulturmiljövård i Haninge kommun

-

Kunskapsunderlag – Haninge - kulturhistorisk översikt

-

Kunskapsunderlag – Muskö - Kulturhistorisk
områdesbeskrivning och särskilt värdefulla kulturmiljöer

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) lämnar ett särskilt yttrande från
Moderaterna (bilaga) och arbetsutskottet medger att det biläggs
protokollet.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
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Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
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Dnr KDN 2019/58

56 Fyllnadsval till samrådsgruppen för offentlig
konst 2019-2022
Sammanfattning

Vid kultur- och demokratinämndens sammanträde 2019-02-12
valdes Jan Sund (S), Berith Jansson (KD) och Ronny Åkerblom
(M) att ingå i samrådsgruppen för offentlig konst under
mandatperioden 2019-2022.
Då Ronny Åkerblom (M) entledigats från sitt uppdrag som
ersättare i kultur- och demokratinämnden (kommunfullmäktige
2019-05-13 § 95) upphör även hans uppdrag i samrådsgruppen för
offentlig konst per 2019-05-13. Nämnden behöver därför utse en ny
representant från oppositionen att ingå i samrådsgruppen resterande
del av mandatperioden.
Förvaltningens synpunkter

-

Beslut kultur- och demokratinämnden 2019-02-12 § 22 – Val
till samrådsgrupp för offentlig konst 2019-2022

Förslag till beslut

1. Som oppositionens representant i samrådsgruppen efter Ronny
Åkerblom (M) till och med 2022-12-31 utses:
___________________
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ulrika Sten, Anna Ahlstrand
För kännedom:
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Dnr KDN 2019/66

57 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 vid arbetsutskottets senaste sammanträde
och av förvaltningens chefer under april-maj 2019 redovisas i
bilagor.
Underlag för beslut

-

Beslut arbetsutskottet 2019-05-07 § 40 – Fördelning av
studieförbundsbidrag 2019

-

Delegationsbeslut kultur- och fritidsförvaltningen april-maj
2019

Förslag till beslut

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

58 Meddelanden till nämnd
Sammanfattning

Nämnden delges för kännedom följande ärenden:
Beslut i grund- och förskolenämnden 2019-04-24 (utsänt via epost)
§ 39 Läsfrämjande insatser
Beslut i kommunfullmäktige 2019-04-08 (utsänt via e-post)
§ 41 Återremitterat ärende: Motion från Samuel Skånberg (V) om
att byta fyrverkerier mot lasershow
§ 43 Årsredovisning 2018 för Haninge kommun
§ 60 Överföring av driftmedel från 2018 till 2019
§ 61 Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019
§ 62 Teknisk justering av budgetramar mellan kultur- och
demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden
Beslut i kommunstyrelsen 2019-04-29 (utsänt via e-post)
§ 73 Budgetuppföljning mars 2019
§ 85 Återrapportering av tillgänglighetsmiljonen 2019
§ 87 Direktiv för omarbetning av Vendelsö utvecklingsprogram
Beslut i kommunfullmäktige 2019-05-13 (utsänt via e-post)
§ 97 Val till vissa uppdrag
Övrigt (se bilaga)
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 2019-04-17
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Förslag till beslut

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

Beslutande organ
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Dnr KDN 2019/92

59 Förtroendevaldas arbetsgivarroll och
arbetsmiljöansvar
Sammanfattning

Kultur- och demokratinämnden har bjudit in personaldirektören för
att få en genomgång av de förtroendevaldas arbetsgivarroll och
arbetsmiljöansvar, som ser ut enligt följande:
-

På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i
enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för
arbetsmiljön.

-

Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att
konkreta arbetsmiljömål tas fram.

-

Säkerställa att fördela uppgifter i det systematiska
arbetsmiljö-arbetet till förvaltningschefen.

-

Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i
organisationen så att det systematiska arbetsmiljöarbetet
kan bedrivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga
befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer
med.

-

Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas
genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga
budgetförslaget

-

Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp
minst en gång per år och fungerar både på förvaltningsnivå
och ute i verksamheterna.

Ovanstående kommer att följas upp inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet. För förtroendevalda i nämnden
innebär det följande:
a. Resultatet av den årliga arbetsplatsundersökningen (APU)
ska följas upp senast två månader efter att resultatet tagits
fram.
b. Eventuella handlingsplaner ska fastställas och följas upp
tertialvis.

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Kultur- och demokratinämnden

Kallelse/dagordning
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c. Nämndens arbetsmiljömål är en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet och ska följas upp senast i december.
d. Arbetsmiljöorganisationerna ska följas upp vid eventuellt
byte av förvaltningschef eller förtroendevald.
e. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst en gång
per år och ska fungera både på förvaltningsnivå och ute i
verksamheterna.
Förslag till beslut

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

Beslutande organ
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Dnr KDN 2019/65

60 Information från förvaltningen
Sammanfattning

Information lämnas till nämnden om:
-

Kultur på lika villkor – Fredrik Ljungestig,
kultursamordnare barn och unga

Förslag till beslut

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

Beslutande organ
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Dnr KDN 2019/68

61 Ledamöternas frågestund
Sammanfattning

Frågor anmäls till nämndsekreteraren senast måndag 2019-05-20
klockan 12.00 för att behandlas. Frågor som anmäls senare eller vid
pågående sammanträde tas med för besvarande vid nästa
nämndsammanträde.
__________

