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Dnr KDN 2019/5

§ 73

Val av justerare

Nämndens beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

7 (29)

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Dnr KDN 2019/6

§ 74

Godkännande av dagordning

Nämndens beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

8 (29)

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Dnr KDN 2019/30

§ 75

Medborgarförslag: Behåll Västerhaninge
hemslöjdsförening i sin lokal för aktivt
hantverk

Sammanfattning

Haninge kommun har mottagit ett medborgarförslag 2018-11-01 i
vilket förslagsställaren föreslår att Västerhaninge
hemslöjdsförening ska få bidrag till hyran från kommunen då hyran
är för hög. Förslagsställaren anser att föreningen ska fortsätta att
verka i sin lokal och bedriva hantverksverksamhet. Föreningen har
funnits sedan 1926 enligt förslagsställaren.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen tackar för förslaget och instämmer i att det är av stor
betydelse att stötta hantverkstraditioner och sociala verksamheter.
Det gör förvaltningen genom att fördela bidrag till föreningar som
verkar inom ovan nämnda områden. Förvaltningen fördelar dock
inte stöd till hyror. Däremot finns flera andra bidrag som till
exempel kulturbidrag och utvecklingsbidrag. Förvaltningen
uppmuntrar föreningen att söka dessa stöd.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2018-11-01 – Att behålla Västerhaninge
hemslöjdsförening i sin lokal för aktivt hantverk
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Mats Mattsson (M) deltar ej i beslutet.
Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
och hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden
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Sammanträdesdatum

2019-09-17

Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Moderaterna (bilaga).
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Marietta de Pourbaix (M) medges lämna särskilt yttrande.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
Förslagsställaren
För kännedom: KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

10 (29)

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Dnr KDN 2019/31

§ 76

Medborgarförslag: Ta upp dialog med
Västerhaninge Hemslöjdsförening om
långsiktig lösning till verksamhetens fortsatta
existens

Sammanfattning

Haninge kommun har mottagit ett medborgarförslag 2018-11-06 i
vilket förslagsställaren föreslår att kommunen bjuder in till dialog
med Västerhaninge hemslöjdsförening om en långsiktig lösning för
verksamhetens överlevnad. Förslagsställaren beskriver att den
uppkomna situationen med höjd hyra gör att föreningen kan tvingas
att lägga ned verksamheten. Istället bör kommunen verka för
föreningens fortsatta verksamhet att bevara kulturtraditioner och
hantverkskunnande genom en rimlig lokalhyra anser
förslagsställaren.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen tackar för förslaget och instämmer i att det är av stor
betydelse att stötta hantverkstraditioner och sociala verksamheter.
Det gör förvaltningen genom att fördela bidrag till föreningar som
verkar inom ovan nämnda områden. Förvaltningen fördelar dock
inte stöd till hyror. Däremot finns flera andra bidrag som till
exempel kulturbidrag och utvecklingsbidrag. Förvaltningen
uppmuntrar föreningen att söka dessa stöd.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2018-11-06 – Ta upp dialog med
Västerhaninge Hemslöjdsförening om långsiktig lösning till
verksamhetens fortsatta existens
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Mats Mattsson (M) deltar ej i beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Sammanträdesdatum
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Överläggningar i nämnden

Förslagsställaren till ärende med diarienummer KDN 2019/31
presenterar sitt förslag för nämnden.
Marietta de Pourbaix (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
och hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande.
Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Moderaterna (bilaga).
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Marietta de Pourbaix (M) medges lämna särskilt yttrande.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren
För kännedom: KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

12 (29)

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Dnr KDN 2019/32

§ 77

Medborgarförslag: Kommunalt bidrag till
Västerhaninge Hemslöjdsförening

Sammanfattning

Haninge kommun har mottagit ett medborgarförslag 2018-11-07 i
vilket förslagsställaren föreslår att Västerhaninge
hemslöjdsförening bör få ett hyresbidrag om 49 000 kronor per år.
Hyran har enligt förslagsställaren ökat med 66 % efter en
ombyggnation. Förslagsställarens motivering är att föreningen
utgör ett kulturellt värde och att föreningens verksamhet bedrivs på
ideell basis av engagerade medlemmar.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen tackar för förslaget och instämmer i att det är av stor
betydelse att stötta hantverkstraditioner och sociala verksamheter.
Det gör förvaltningen genom att fördela bidrag till föreningar som
verkar inom ovan nämnda områden. Förvaltningen fördelar dock
inte stöd till hyror. Däremot finns flera andra bidrag som till
exempel kulturbidrag och utvecklingsbidrag. Förvaltningen
uppmuntrar föreningen att söka dessa stöd.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2018-11-07– Kommunalt bidrag till
Västerhaninge hemslöjdsförening
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Mats Mattsson (M) deltar ej i beslutet.
Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
och hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden
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Sammanträdesdatum

2019-09-17

Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Moderaterna (bilaga).
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Marietta de Pourbaix (M) medges lämna särskilt yttrande.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
Förslagsställaren
För kännedom: KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

14 (29)

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Dnr KDN 2019/34

§ 78

Medborgarförslag: Att Västerhaninge
hemslöjd får ekonomiskt stöd från Haninge
kommun

Sammanfattning

Haninge kommun har mottagit ett medborgarförslag 2018-10-30 i
vilket förslagsställaren föreslår att det vore lämpligt att kommunen
stödjer Västerhaninge hemslöjdsförening ekonomiskt. Förslaget
innebär att kommunen ska betala hyran eller att kommunen ska
hyra lokalerna när föreningen inte använder dem, alternativt att
kommunen skulle kunna efterskänka en del av hyran.
Skälet till att kommunen bör stödja föreningen ekonomiskt är att
den bedriver en angelägen verksamhet att hålla textila
hantverkstraditioner levande samt att föreningen lär ut och
utvecklar kunskap inom det textila området. Förslagsställaren
utvecklar också idén om att kommunen kan hyra lokalerna och då
bedriva språkcafé eller annan integrationsverksamhet med koppling
till textilt hantverk.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen tackar för förslaget och instämmer i att det är av stor
betydelse att stötta hantverkstraditioner och sociala verksamheter.
Det gör förvaltningen genom att fördela bidrag till föreningar som
verkar inom ovan nämnda områden. Förvaltningen fördelar dock
inte stöd till hyror. Däremot finns flera andra bidrag som till
exempel kulturbidrag och utvecklingsbidrag. Förvaltningen
uppmuntrar föreningen att söka dessa stöd.
Underlag för beslut

- Medborgarförslag 2018-10-30 – Att Västerhaninge hemslöjd får
ekonomiskt stöd från Haninge kommun
Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-17

Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Mats Mattsson (M) deltar ej i beslutet.
Överläggningar i nämnden

Förslagsställaren till ärende med diarienummer KDN 2019/34
presenterar sitt förslag för nämnden.
Marietta de Pourbaix (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
och hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande.
Särskilda yttranden

Särskilt yttrande från Moderaterna (bilaga).
Nämndens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.
2. Marietta de Pourbaix (M) medges lämna särskilt yttrande.
__________
Expedieras: Akt, förslagsställaren, kommunstyrelsen
Förslagsställaren
För kännedom: KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

16 (29)

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Dnr KDN 2019/111

§ 79

Kultur- och demokratinämndens
delårsrapport 2, 2019

Sammanfattning

Kultur- och demokratinämnden bidrar till kommunfullmäktiges
måluppfyllelse 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 hittills under året finns i bifogad
delårsrapport.
Det ekonomiska driftresultatet för nämnden efter andra tertialet är
52,3 mnkr, vilket är 1,9 mnkr bättre än periodiserad budget. Nästan
alla verksamheter har positiva avvikelser och flertalet identifierade
prognosposter har en positiv effekt på nämndens resultat.
Helårsprognosen är därför förbättrad till ett överskott på 1,0 mnkr.
Av investeringsbudgeten på 28,0 mnkr har 1,7 mnkr förbrukats.
Vid årets slut prognostiseras en förbrukning på 6,0 mnkr, vilket
innebär ett överskott med 22,0 mnkr.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och demokratinämnden bidrar till kommunfullmäktiges
måluppfyllelse genom att arbeta med samtliga
kommunfullmäktiges 12 mål. Kommunfullmäktiges indikatorer
följs upp årligen och förvaltningens bedömning är därför att
samtliga mål är delvis uppfyllda. Nämnden har hittills i år
behandlat samtliga uppdrag som givits från kommunfullmäktige
riktade till nämnden.
Underlag för beslut

- Kultur- och demokratinämndens delårsrapport 2, 2019
Förslag till beslut

1. Delårsrapporten godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-17

Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Kultur- och demokratinnämndens arbetsutskott överlämnar
ärendet till Kultur- och demokratinämnden utan eget
ställningstagande.
Nämndens beslut

1. Delårsrapporten godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

18 (29)

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Dnr KDN 2019/94

§ 80

Informationshanteringsplan för kultur- och
demokratinämnden

Sammanfattning

Enligt Haninge kommuns arkivreglemente, femte paragrafen, ska
varje myndighet ha en informationshanteringsplan som beskriver
myndighetens allmänna handlingar oavsett medium.
En informationshanteringsplan för kultur- och demokratinämnden
har skapats genom en noggrann genomgång av myndighetens
handlingar. Förvaltningens arkivarie har tillsammans med
ansvariga chefer samt medarbetare tittat över vilka handlingar som
skapas i verksamheterna. Dessa är nu nedtecknade i
informationshanteringsplanen.
Planen är uppdelad i tre delar. Två delar är kommunövergripande
och redogör för handlingar inom styrande respektive stödjande
verksamhet. Den sista delen redogör för de handlingar som
uppkommer i kärnverksamheten.
Planen har arbetats fram i samråd med Haningearkivet som är
kommunens arkivmyndighet.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och demokratinämnden inrättades 2019-01-01 och sedan
dess har kartläggning och framskrivning av en
informationshanteringsplan för den nya myndigheten pågått.
Förvaltningen föreslår, efter samråd med Haningearkivet, att
planen gäller retroaktivt från myndighetens inrättande.
Underlag för beslut

- Förslag 2019-07-25 – Informationshanteringsplan för kultur- och
demokratinämnden
Förslag till beslut

1. Informationshanteringsplanen antas.
2. Planen gäller retroaktivt från nämndens inrättande 2019-01-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-17

Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Informationshanteringsplanen antas.
2. Planen gäller retroaktivt från nämndens inrättande 2019-01-01.
Nämndens beslut

1. Informationshanteringsplanen antas.
2. Planen gäller retroaktivt från nämndens inrättande 2019-01-01.
__________
Expedieras: Akt, förvaltningens kommunikatör
För kännedom: Haningearkivet, samtliga chefer på förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

20 (29)

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Dnr KDN 2019/115

§ 81

Offentligt gestaltningsuppdrag Ljuskonstprojekt på otrygga platser, etapp 2,
Jordbro

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 ”Midsommardröm” är ett ljuskonstverk av konstnären
Linda Shamma. Konstnärens föreslagna gestaltning leder tankarna
till midsommarstången. I detta gestaltningsförslag ser vi en stång
som bjuder in till gemenskap och firande till alla platsens besökare,
oavsett bakgrund. Konstverket Midsommardröm består av en stav i
rostfritt stål klädd med skulpterat brons och gjutet glas.
Gestaltningen syns i luftrummet på en totalt höjd av 5 meter.
Konstverket lyser inte själv utan belyses med ny Gobo-teknik, där
en ljusbild projiceras från armaturer fästa på befintliga
belysningsstolpar i parken. Ljusbilden är specifik både för
konstverk och rådande miljö. Konstverket skapar genom sin
iscensättning och ljusbilden också en skillnad i uttryck mellan dag
och natt. Gestaltningens avsikt är även att göra platsen mer trivsam
och stämningsfull, och med ljus som medel få boende i området att
känna sig tryggare.
Den konstnärliga gestaltningens uppförande finansieras enligt
tidigare beslut med 400 tkr ur investeringsmedlen för konstnärlig
gestaltning.
Förvaltningens synpunkter

En enig samrådsgrupp beslöt att rekommendera genomförande av
ovanstående skissförslag till ljuskonstverk i Jordbro. Konstnären
har tagit fasta på och följt uppdragsprogrammets syfte och mål på
ett tillfredsställande vis.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokoll

21 (29)

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-08-12 – Offentligt gestaltningsuppdrag
Ljuskonstprojekt på otrygga platser, etapp 2
- Skissförslag – ”Midsommardröm” av Linda Shamma
- Rapport - Ljuskonst på otrygga platser - kartläggning Jordbro av
Carolina Alvear Bello
- Uppdragsprogram 2018-05-15 - Offentligt gestaltningsuppdrag
Ljuskonstprojekt på otrygga platser
Förslag till beslut

1. Skissförslaget godkänns.
2. ”Midsommardröm” av Linda Shamma uppförs som offentligt
konstverk i Hurtigs park, Jordbro.
3. Konstverket finansieras enligt tidigare beslut med 400 000 kr ur
investeringsmedlen för konstnärlig gestaltning.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Skissförslaget godkänns.
2. ”Midsommardröm” av Linda Shamma uppförs som offentligt
konstverk i Hurtigs park, Jordbro.
3. Konstverket finansieras enligt tidigare beslut med 400 000 kr ur
investeringsmedlen för konstnärlig gestaltning.
Nämndens beslut

1. Skissförslaget godkänns.
2. ”Midsommardröm” av Linda Shamma uppförs som offentligt
konstverk i Hurtigs park, Jordbro.
3. Konstverket finansieras enligt tidigare beslut med 400 000 kr ur
investeringsmedlen för konstnärlig gestaltning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ulrika Sten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr KDN 2019/117

§ 82

Remiss: Rapporten Demokratins
skattkammare - Förslag till en nationell
biblioteksstrategi

Sammanfattning

Regeringen gav i juni 2015 Kungliga biblioteket i uppdrag att i
samverkan med andra berörda aktörer lämna förslag till en
nationell biblioteksstrategi. ”Demokratins skattkammare - Förslag
till en nationell biblioteksstrategi” (dnr Ku2019/00550/KO)
överlämnades till kultur- och demokratiminister Amanda Lind
2019-03-07. Regeringen vill nu ha synpunkter på Kungliga
bibliotekets rapport och har sänt förslaget på remiss. Sista svarsdag
är 2019-10-15.
Strategin ska syfta till att stärka och utveckla hela det svenska
biblioteksväsendet. Strategins utgångspunkt är bibliotekslagen med
portalparagrafen bibliotek för alla. Utifrån lagens vision och
strategins mål definieras i förslaget sex arbetsområden eller medel
för att nå fram. Det handlar om biblioteken som samhällets öppna
rum, läsning, lärande, forskning, nya digitala bibliotekstjänster och
en gemensam infrastruktur.
Haninge kommun har, som en 34 kommuner, fått möjlighet att
lämna remissvar till Kulturdepartementet. Kultur- och
demokratinämnden har fått i uppdrag att svara för kommunen.
Ärendet har beretts av representanter från folkbibliotek i Haninge
och skolbibliotekarie vid gymnasieskolan.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ser positivt på att en nationell biblioteksstrategi nu
tas fram och lämnar synpunkter som följer förslagets
arbetsområden. Dessa redogörs i bilagt förslag till remissvar.
Underlag för beslut

- Remissvar 2019-08-26 – Remissvar från Haninge kommun
avseende förslag till nationell biblioteksstrategi

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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23 (29)

Sammanträdesdatum
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- Remiss från Kulturdepartementet 2019-06-24 – Rapporten
Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell
biblioteksstrategi
Förslag till beslut

1. Förvaltningens remissvar godkänns och överlämnas till
Kulturdepartementet.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Förvaltningens remissvar godkänns och överlämnas till
Kulturdepartementet.
Mats Mattsson (M) deltar ej i beslutet.
Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut, samt bifall till eget tilläggsförslag från
Moderaterna (bilaga).
Mötet ajourneras i 5 min.
Mötet återupptas.
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till
Marietta de Pourbaix-Lundins (M) tilläggsförslag.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar först att nämnden bifaller arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden ställer därefter bifall till Marietta de PourbaixLundins (M) tilläggsförslag mot avslag till detsamma, och finner att
nämnden avslår tilläggsförslaget.
Votering begärs av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).
Ordföranden läser upp följande beslutsgång som godkänns av
nämnden: den som önskar avslå tilläggsförslaget röstar JA, och den
som önskar bifalla tilläggsförslaget röstar NEJ.
Omröstning sker med upprop.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Omröstningsresultat
Mikko Svensson (S) JA
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) NEJ
Marina Andersson (S) JA
Göran Florén (L) JA
Miguel Arevalo (L) JA
Berith Jansson (KD) JA
Mats Mattson (M) NEJ
Sven Granberg (SD) NEJ
Marina Seinegård (C) JA
Med 6 NEJ-röster mot 3 JA-röster beslutar nämnden att avslå
tilläggsförslaget från Marietta de Pourbaix-Lundin (M).
Nämndens beslut

1. Förvaltningens remissvar godkänns och överlämnas till
Kulturdepartementet.
Reservationer

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Mats Mattsson (M)
reserverar sig mot beslutet avseende avslag på tilläggsförslaget från
Moderaterna.
__________
Expedieras: Akt, kulturdepartementet
För kännedom: kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr KDN 2019/66

§ 83

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 juniaugusti 2019 redovisas i bilagor.
Underlag för beslut

- Delegationsbeslut kultur- och fritidsförvaltningen juni-augusti
2019
Förslag till beslut

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.
Nämndens beslut

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.
__________
Expedieras: Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr KDN 2019/67

§ 84

Meddelanden till nämnd

Sammanfattning

Nämnden delges för kännedom följande ärenden:
Beslut från kommunfullmäktige 2019-06-10 (utsänt via e-post)
§ 109 Mål och budget 2020-2021
Beslut från kommunstyrelsen 2019-06-11 (utsänt via e-post)
§ 131 Budgetuppföljning 2019
Protokoll (se bilaga)
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 2019-06-05
Inbjudningar (utsänt via e-post)
Inbjudan till seminariet ”Framtiden i backspegeln – 20 år med 1%
till konsten i Haninge”, 2019-09-12 i Haninge kulturhus och
konsthall
Inbjudan till minfritid.nu – fritidsmässa för barn, unga och vuxna
med funktionsnedsättning, 2019-09-13 i Tyresö
Beslut från kommunstyrelsen 2019-08-26 (se bilaga)
§ 146 Svar på medborgarförslag: Medborgarförslag borde
publiceras på webben och att allmänheten får rösta och
kommentera.
Beslut från kommunstyrelsen 2019-08-26 (se bilaga)
§ 148 Budgetuppföljning.
Beslut från kommunstyrelsen 2019-08-26
§ 162 Södertörns utvecklingsprogram 2035.
Förslag till beslut

1. Redovisningen av meddelanden godkänns.
Nämndens beslut

1. Redovisningen av meddelanden godkänns.
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__________
Expedieras: Akt
Dnr KDN 2019/65

§ 85

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Information lämnas till nämnden om:
- Status för arbetet med utbyggnad av Haninge kulturhus Elisabeth Åström, kulturstrateg, och Lisa Gunnarsson,
biblioteksstrateg
- Rapportering från styrgruppens studieresa till Varberg,
Helsingborg och Aarhus – Elisabeth Åström, kulturstrateg, och
Lisa Gunnarsson, biblioteksstrateg
- Aktuella frågor – Maria Lindeberg, förvaltningschef
-

Haningedagen gick av stapeln den 14 september.
Dagen hade många besökare av både vuxna och barn. På
Haningedagen blev Haninge kommun också certifierade
som barnrättskommun.

-

Kultur- och fritidsförvaltningen deltog på fritidsmässan
minfritid.nu som genomfördes i Tyresö kommun.

-

Under sommaren uppmärksammades 20-årsjubileet för 1%
till konsten i Haninge. Bland annat med utställningen
Skiftet, som visades i konsthallen i Haninge kulturhus.

-

Medborgardialog, med anledning av kulturhusets eventuella
utbyggnad, är framflyttat till den 19 november. Kultur- och
fritidsförvaltningen återkommer med inbjudan.

Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
__________
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Expedieras: Akt
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Dnr KDN 2019/68

§ 86

Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Frågor anmäls till nämndsekreteraren senast måndag 2019-09-16
klockan 12.00 för att behandlas. Frågor som anmäls senare eller vid
pågående sammanträde tas med för besvarande vid nästa
nämndsammanträde.
Nämndens beslut

Inga frågor att behandla vid detta sammanträde.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

