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Justeringens
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Kultur- och fritidsförvaltningen 2019-04-01

Paragrafer

26–36

Sekreterare
Maria Engfors

Ordförande
Marina Seinegård (C)

Justerare
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ANSLAG/BEVIS

Justeringen av kultur- och demokratinämndens protokoll
tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas
ned framgår nedan.
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Dnr KDN 2019/5

§ 26

Val av justerare

Nämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KDN 2019/6

§ 27

Godkännande av dagordning

Nämndens beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KDN 2019/28

§ 28

Presentation av nya medborgarförslag

Sammanfattning

När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige
till beslutande nämnd erbjuds förslagsställaren möjlighet att
presentera sitt förslag för nämnden inför vidare beredning av
ärendet.
Nedan listat medborgarförslag har överlämnats till kultur- och
demokratinämnden.
Underlag för beslut

-

Medborgarförslag: Inför totalstopp för fyrverkerier (dnr KDN
2019/75)

Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget tas till beredning.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget tas till beredning.
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget tas till beredning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Lotta Gusterman
För kännedom:

Justerare
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Dnr KDN 2019/70

§ 29

Budgetuppföljning februari

Sammanfattning

Kultur- och demokratinämndens resultat efter två månader är 13,5
mnkr, vilket är 0,1 mnkr sämre än periodiserad budget. Den
främsta anledningen till den negativa avvikelsen är
engångsutbetalning av grundbidrag till kulturföreningar på 1,3
mnkr. Helårsprognosen är ett överskott på 0,5 mnkr, vilket
motsvarar nämndens oförbrukade reserv.
Förbrukningen av investeringsmedel är 0,3 mnkr av helårsramen på
12,5 mnkr. Nämnden inväntar kommunfullmäktiges beslut om
överföringsmedel på 15,4 mnkr. Helårsprognos för förbrukning av
investeringsmedel sker först i uppföljningen per april månad.
Underlag för beslut

-

Rapport 2019-03-12 – Månadsuppföljning för perioden januari
– februari 2019

Förslag till beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då
handlingarna ej var utsända till arbetsutskottets sammanträde.
Nämndens beslut

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

Justerare
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Dnr KDN 2019/69

§ 30

Offentligt gestaltningsuppdrag Ljuskonstprojekt på otrygga platser, etapp 1

Sammanfattning

I Haninge finns förbisedda platser som saknar tillräcklig belysning
vilket kan upplevas som otryggt på kvällstid, framför allt under den
mörkare årstiden. Syftet är att genomföra ett konstnärligt ljuskonstprojekt som en del i ett trygghetsskapande arbete i offentligt rum.
Förslaget Blickfång är ett ljuskonstprojekt i Rudan av konstnären
Linda Persson. Konstnären är själv är uppvuxen i Haninge och har
minnen från Rudans gård och kringliggande skogar och sjöar.
Förslaget har kopplingar till både historiska och samtida symboler
och dess betydelse för känsla av trygghet. Konstverket har
inspirerats av folktrons ”Lyktgubbar” - väsen som kunde leda dig
rätt i skogen.
Förslaget Blickfång - en vägvisning, består av tre separata
konstverk som tillsammans bildar en övergång mellan Haninge
som stad och Rudans naturreservat. De tre konstverken som består
av olikfärgade formskurna ljusskyltar har sin placering på vardera
sidan om befintlig gångbro mot Rudan, samt ett konstverk invid
Stationsvägen mot Haninge SOKs klubbstuga. Dessa tre olika
skulpturala färg- och ljuspunkter bildar ett stråk och visar vägen
utan att blända eller störa, och mörka vrår i omgivningen får ett
behagligt skimmer.
Konstverken ger en trivsammare och tryggare promenad efter på
kvällen och skapar även en magisk övergång mellan stad och natur.
Förvaltningens synpunkter

En enig samrådsgrupp beslöt den 13 augusti 2018 att
rekommendera genomförande av skissförslag till ljuskonstverk i
Rudan. Konstnären har tagit fasta på och följt
uppdragsprogrammets syfte och mål på ett tillfredsställande vis.
Förslaget har därefter reviderats avseende placeringar i
överenskommelse med kulturmiljögruppen. Ovanstående
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reviderade skissförslag kommer att presenteras för samrådsgruppen
den 7 mars 2019.
Underlag för beslut

-

Tjänsteutlåtande 2019-02-19 - Förslag Offentligt
gestaltningsuppdrag Ljuskonstprojekt på otrygga platser, etapp
1

-

Skissförslag - Blickfång av Linda Persson

-

Uppdragsprogram 2018-05-15 - Offentligt gestaltningsuppdrag
Ljuskonstprojekt på otrygga platser

Förslag till beslut

1. Skissförslag Blickfång av Linda Persson godkänns.
2. Den konstnärliga gestaltningens uppförande finansieras enligt
tidigare beslut med 400 000 kr ur investeringsmedlen för
konstnärlig gestaltning.
Överläggningar i arbetsutskottet

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

1. Skissförslag Blickfång av Linda Persson godkänns.
2. Den konstnärliga gestaltningens uppförande finansieras enligt
tidigare beslut med 400 000 kr ur investeringsmedlen för
konstnärlig gestaltning.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) deltar ej i beslutet.
Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Nämndens beslut

1. Skissförslag Blickfång av Linda Persson godkänns.

Justerare
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2. Den konstnärliga gestaltningens uppförande finansieras enligt
tidigare beslut med 400 000 kr ur investeringsmedlen för
konstnärlig gestaltning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ulrika Sten
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr KDN 2019/72

§ 31

Remiss: Namngivning Aktivitetshus/skola
inom detaljplan Vega 4

Sammanfattning

Namnberedningen vid stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram
förslag till namn för det nya aktivitetshuset och den nya skolan i
Vega. Namnförslagen som lämnats är Vega aktivitetshus och Vega
skola.
Aktivitetshuset och skolan kommer att inrymmas i en och samma
byggnad som ingår i detaljplan Vega 4. Här kommer en F-9-skola
och verksamheter inom kultur, fritid och idrott att till stora delar
samutnyttja lokalerna. För kultur- och fritidsförvaltningens del
kommer det att innebära en ny idrottshall och nya lokaler för
fritidsgård, bibliotek och kulturskola.
Namnförslagen har sänts på remiss till grund- och
förskolenämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kultur- och
demokratinämnden, kommunstyrelsen och
fastighetsförvaltningsbolaget Tornberget. Eventuellt yttrande ska
lämnas senast 2019-04-04 och ärendet kommer därefter att slutligt
behandlas i stadsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom
namnberedningens namnförslag och har inga övriga synpunkter att
lämna.
Underlag för beslut

-

Remiss från stadsbyggnadsförvaltningen 2019-02-14 –
Namngivning av aktivitetshus/skola inom detaljplan Vega 4

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

14 (21)

Sammanträdesdatum

2019-03-26

Överläggningar i nämnden

Ordföranden yrkar, med instämmande av Marietta de PourbaixLundin (M), bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
Kultur- och demokratinämnden vill göra medskicket att när man
bygger nya Vega och namnsätter byggnader inte bara begränsar
sig till namnet Vega utan tar inspiration från Vegas
kulturhistoria eller kopplar namnet till Vegaexpeditionen, likt
man gjort med gatunamnen. Detta för att ge byggnaderna en
egen identitet och samtidigt hålla det kulturhistoriska arvet
levande.
Nämndens beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden med följande tillägg:
Kultur- och demokratinämnden vill göra medskicket att när
man bygger nya Vega och namnsätter byggnader inte bara
begränsar sig till namnet Vega utan tar inspiration från Vegas
kulturhistoria eller kopplar namnet till Vegaexpeditionen, likt
man gjort med gatunamnen. Detta för att ge byggnaderna en
egen identitet och samtidigt hålla det kulturhistoriska arvet
levande.
__________
Expedieras: Akt, stadsbyggnadsnämnden
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare
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Dnr KDN 2019/18

§ 32

Ansökan om utvecklingsbidrag från Haninge
föreningsråd

Sammanfattning

Haninge Föreningsråd bildades 2012 och har som syfte att vara
samarbetspartners för anslutna medlemsföreningar gentemot
kommunens tjänstemän och politiker. Föreningsrådet har idag ett
60-tal medlemmar.
Föreningsrådet har inkommit med en ansökan om totalt 161.000 kr
i utvecklingsbidrag fördelat på:
1. 21.100 kr Kontor, internet, bank, årsmöte etc
2. 50.500 kr Sveriges föreningar, utbildningar
3. 36.000 kr Idrott, kultur, social samt serviceutskott
4. 54.000 kr Medlemsmöten, Haningedagen etc
Då det ansökta beloppet överstiger 150 000 kr är det nämnden som
fattar beslut i ärendet.
Förvaltningens synpunkter

Utvecklingsbidragets huvudsakliga syfte är att stödja insatser som
långsiktigt förbättrar föreningarnas verksamhet och utveckling. Då
kompetensutveckling och ledarförsörjning ses som särskilt viktigt
finns två former av bidrag att söka, för verksamhetsutveckling
respektive ledarutveckling.
Bidrag för verksamhetsutveckling ges till insatser för att långsiktigt
förbättra föreningens verksamhet och organisation. Möjliggör även
stöd till informationsinsatser och insatser som möjliggör
spontanaktiviteter.
Bidrag för ledarutveckling ges för utveckling av ledarkompetensen
såväl inom verksamhetskompetens som allmän kompetens inom
ledarskap, likabehandling och föreningskunskap.
Förvaltningen anser följande om de fyra insatser föreningsrådet
sökt bidrag för:
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1. Avser löpande ordinarie kostnader för förening som det inte
finns stöd i reglementet att stödja.
2. Underlag saknas för att verifiera kostnaden/behovet.
Förvaltningen anser att Haninge föreningsråd kan fylla en
viktig funktion i att vara arrangör av övergripande utbildningar
för Haninges föreningsliv och har i dialog med föreningen
uppmanat dem att söka bidrag för utbildningsinsatser när
specifikation och underlag finns att tillgå.
3. I dialog med Föreningsrådet har det framkommit att ansökan
avser främst kostnad för kaffe/smörgås vid utskottens
sammanträden. Förvaltningen anser att 8.000 kr/år kan vara en
skälig kostnad för detta ändamål.
4. Förvaltningen anser att de öppna och kostnadsfria
föreningsfrukostarna fyller en viktig funktion för Haninges
föreningsliv och anser därför att ett bidrag om 20.000 kr är
skäligt för detta ändamål.
Då förvaltningen önskar använda bidragen så att det berikar
kommunens invånare på bästa sätt och komma många till del,
beaktas aktuell ansökan i relation till andra inkomna
bidragsansökningar i bidragskategorin.
Underlag för beslut

- Ansökan om utvecklingsbidrag från Haninge Föreningsråd
- Verksamhetsplan 2019 Haninge Föreningsråd
Förslag till beslut

1. Haninge Föreningsråd beviljas 28.000 kr i utvecklingsbidrag.
Överläggningar i arbetsutskottet

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

1. Haninge Föreningsråd beviljas 28.000 kr i utvecklingsbidrag.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) deltar ej i beslutet.
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Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Dennis Askling (SD) yrkar
avslag till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut –
arbetsutskottets förslag om att bevilja ansökan med ett belopp om
28.000 kr, samt Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag
om att avslå densamma.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Nämndens beslut

1. Haninge Föreningsråd beviljas 28.000 kr i utvecklingsbidrag.
Reservationer

Marietta de Pourbaix-Lundin (M), Mats Mattsson (M) och Dennis
Askling (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, berörd förening
För verkställighet: Marianne Bergström
För kännedom:

Justerare
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Dnr KDN 2019/66

§ 33

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 förvaltningens chefer under februari
2019 redovisas i bilaga.
Underlag för beslut

- Delegationsbeslut kultur- och fritidsförvaltningen februari 2019
Förslag till beslut

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.
Nämndens beslut

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

§ 34

Meddelanden till nämnd

Sammanfattning

Nämnden delges för kännedom följande ärenden:
Beslut i kommunfullmäktige 2019-02-11 (utsända via e-post)
§ 8 Motion från Samuel Skånberg (V) om att byta fyrverkerier mot
lasershow
§ 9 Motion från Marie Litholm (KD) om utvärdera och utveckla
strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling
Övrigt (se bilagor)
- Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om
barn och ungas utveckling och lärande i Haninge
- Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 2019-02-06

Förslag till beslut

1. Redovisningen av meddelanden godkänns.
Nämndens beslut

1. Redovisningen av meddelanden godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KDN 2019/68

§ 35

Ledamöternas frågestund

Inga frågor att behandla vid detta sammanträde.
__________
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Dnr KDN 2019/65

§ 36

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Information lämnas till nämnden om:
-

Funkisfestivalens semifinal den 2 april på Nalen, då Haninges
finalist Ida Engstrand tävlar – Maria Lindeberg,
förvaltningschef

-

Venedigbiennalen, en utställning i samtidskonst som fyra
tjänstepersoner på förvaltningen ska besöka i vår. Återrapport
ges till nämnden efter besöket – Maria Lindeberg,
förvaltningschef

-

Kommunens konstsamling – Ulrika Sten, verksamhetschef
Haninge kulturhus, och Anna Ahlstrand, intendent offentlig
konst

-

Nationell och regional kulturpolitik samt kommunens
kulturpolitiska program – Elisabeth Åström, kulturstrateg

-

Kommunens biblioteksplan samt aktuella regionala och
nationella biblioteksperspektiv - Lisa Gunnarsson,
biblioteksstrateg

Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

