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Dnr KDN 2019/5

19 Val av justerare
Förslag till beslut

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

20 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

Dagordningen godkänns.
__________
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21 Fyllnadsval till samrådsgrupp för offentlig konst
Sammanfattning

Haninge kommun arbetar med offentlig konst enligt
enprocentsregeln. Det innebär att en procent av kostnaden för nyoch ombyggnation går till fasta offentliga konstnärliga
gestaltningar. Gestaltningarna genomförs utomhus på torg eller i
parker, eller i anslutning till en nybyggnation, till exempel en skola.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för genomförandet av alla
projekt i nära samarbete med berörda förvaltningar. Beslut om plats
för genomförande fattas en gång om året i samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.
Förslag på fördelning av nästa års budget presenteras vanligtvis på
nämndens decembermöte.
Samrådsgruppen följer projektet från början till slut. Syftet med
samrådsgruppen är korsbefruktning, specialkunskap och utbyte av
allmänna idéer.
Förslag till beslut

1. Följande politiker utses att ersätta Sabine Schäfer (M) i
samrådsgruppen under mandatperioden 2019-2022:
___________________

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KDN 2020/13

22 Budgetuppföljning februari
Sammanfattning

Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde.
__________
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Dnr KDN 2020/46

23 Modell för löpande verksamhetsuppföljning till
Kultur- och demokratinämnden
Sammanfattning

Alla förvaltningschefer i Haninge kommun har fått i uppdrag av
kommundirektören att för den löpande verksamheten, utveckla en
uppföljning som ger våra förtroendevalda en god förutsättning att
få en helhetsbild av verksamheten i syfte att kunna ta sitt politiska
ansvar.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till modell för hur vi skulle
kunna arbeta med den löpande uppföljningen och rapporteringen
till Kultur- och demokratinämnden.
Underlag för beslut

-

Modell för löpande verksamhetsuppföljning till Kultur- och
demokratinämnden.

Förslag till beslut

1. Uppföljningsmodellen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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24 Arrangemangsbidrag för Kulturparksfestivalen
Sammanfattning

Kulturföreningen RoJ ansöker om 91 600 kronor för att
tillsammans med Kulturföreningen Levande Zon, Handens
Museum och Smedja, ABF Södertörn, Haninge Folkets
Husförening och Studieförbundet Vuxenskolan arrangera
Kulturparksfestivalen 2020.
Syftet med festivalen är att visa upp det positiva kulturliv och
föreningsverksamhet som bedrivs i Kulturparken. Man önskar även
återskapa en folkparkskänsla då det i Kulturparken finns en lång
folkparkstradition, kulturhistoria och ett kulturarv.
Festivalen besöks årligen av cirka 1.500 besökare.
Arrangemangsbidraget ska underlätta för föreningar att genomföra
såväl lokala, regionala, nationella som internationella arrangemang
i Haninge kommun som är öppna för allmänheten.
Samarrangemang samt arrangemang som syftar till inkludering, nå
nya målgrupper och geografiska områden med få arrangemang
prioriteras.
Enligt kultur- och demokratinämndens delegationsordning punkt 19
är det arbetsutskottet som beslutar om kulturarrangemangsbidrag
vid ansökta belopp mellan 50.000 kr och 150.000 kr.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ser positivt till denna årligen återkommande
kulturfestival som syftar till att visa upp Haninge kommuns rika
ideella kulturföreningsliv för så många besökare. Bidragen beviljas
främst för programframtagning och inhyrt material.
Då förvaltningen vill 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. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas
delvis och att beloppet ligger kvar på samma nivå som kultur- och
demokratinämndens arbetsutskott fattade beslut om 2019.
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Underlag för beslut

- Ansökan om arrangemangsbidrag kultur från Kulturföreningen
RoJ med flera
- Bilaga till ansökan Budget för Kulturparksfestivalen
- Bilaga till ansökan Bidragsansökan Kulturparksfestivalen
Förslag till beslut

1. Kulturföreningen RoJ med flera beviljas 40 000 kronor i
arrangemangsbidrag för Kulturparksfestivalen 2020.
__________
Expedieras: Akt, berörd förening
För verkställighet: Ingrid Jannergren-Johansson, Marianne
Bergström
För kännedom: Richard Wendt, Kristina Nyman
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25 Utredning: 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.
Kartläggningen visar att det finns ett 20-tal lokaler som fungerar
som samlingslokaler som kultur- och fritidsförvaltningen äger och
helt eller delvis styr över. Tillgången till dessa lokaler för
allmänhet och föreningslivet varierar och utredningen föreslår ett
antal åtgärder för att förbättra den, vilket stärker samutnyttjandet.
Utredningen föreslår bland annat att; 1) bättre synliggöra de lokaler
som finns på hemsidan – idag saknas det övergripande information
om lokalerna och informationen är spridd till flera olika websidor,
2) skapa enhetliga rutiner för bokningar av liknande objekt – även
om delar av bokningen administreras centralt genom
föreningsbyrån ser rutiner olika ut för tillgången till de lokaler som
andra verksamheter styr över, exempelvis fritidsgårdarna.
Förvaltningens synpunkter

Tillgången till olika former av möteslokaler är en viktig funktion
för ett välfungerande föreningsliv och medborgares möjligheter för
organisering och demokratiska samtal, vilket lyfts fram i olika
styrdokument i kommunen, bland annat i översiktsplanen. En
upplevd brist på mötes- och samlingslokaler är något som kulturoch fritidsförvaltningen möter i olika former av dialoger med
allmänhet och föreningsliv.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det finns ett behov av en
fördjupad samordning mellan olika verksamheter generellt i
kommunen för att öka tillgången till samlingslokaler.
Kommunstyrelseförvaltningen har ett utredningsuppdrag där de
förväntas föreslå åtgärder för en ökad effektivisering av
lokalutnyttjandet samt harmonisera taxorna, bland annat genom en
ökad centralisering av korttidsuthyrningen.
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Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till ett sådant
initiativ och föreslår därför fram tills ett sådant skarpt förslag finns
att i första hand förbättra synligheten av de möjligheter som finns
för att öka tillgången.
Underlag för beslut

- Rapport 2020-02-19 – Kartläggning av samlingslokaler –
Uppdrag från kommunfullmäktige i Mål och budget 2019–2020
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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26 Remiss: Minoritetspolitiskt program
Sammanfattning

Haninge kommun har sedan 2010 varit Finskt förvaltningsområde
och sedan 2016 en utvecklingskommun för Romsk inkludering men
har saknat styrdokument för det minoritetspolitiska arbetet.
Från 1 januari 2019 är det lagstyrt att alla kommuner och regioner
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetsarbete.
Utifrån beslut i kommunstyrelsen, DNR KS 2018/372 §194, så
gavs kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
minoritetspolitiskt program i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag till direktiv.
Syftet med Haninges minoritetspolitiska program är att det ska ge
en långsiktig och övergripande bild av kommunens ambition och
vilja i arbetet med nationella minoriteters rättigheter. Programmet
ska bidra till en förstärkning och kompetenshöjning i kommunens
arbete genom att tydliggöra rättigheter, samordning, ansvar,
uppföljning och utvärdering. Det ska vara till stöd och ge
vägledning för alla anställda och förtroendevalda i kommunen. Det
ska utgöra som underlag i verksamhetsplanering och föreslås gälla
för alla kommunens verksamheter och bolag.
Förslaget till minoritetspolitiskt program för Haninge kommun har
sänts på remiss till samtliga Haninge kommuns nämnder, statliga
och regionala instanser, kommuner i Södertörn med flera.
Remissen ska vara besvarad 2020-05-03.
Förvaltningens synpunkter

Kultur- och demokratinämnden har för avsikt att leva upp till de
nationella målen och till de åtaganden som europarådets
minoritetskonventioner innebär.
Några av de av de lagar som fastställer Nationella minoriteters
rättigheter är Bibliotekslagen och FN:s barnkonvention. Det bidrar
till att nämndens verksamheter redan idag arbetar aktivt med frågan
via ett rikt kultur- och föreningsliv där nationella minoriteter är en

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott

Kallelse/dagordning

13 (15)

Sammanträdesdatum

2020-03-10

del av det med syfte att ges möjlighet att behålla sin kultur och
bevara delar som traditioner, språk och kulturarv.
Bibliotek- och kulturverksamheten i Haninge arbetar aktivt med att
föra dialog med de nationella minoriteterna så att deras röst och
behov gällande bibliotek och kultur tas tillvara.
Förvaltningen anser att programmet för det minoritetspolitiska
arbetet i Haninge kommun på ett tydligt sätt ger en övergripande
och långsiktig bild av kommunens ambition och vilja med detta
arbete och kommer att utgöra en bra grund för nämndens fortsatta
arbete.
Underlag för beslut

- Remiss från kommunstyrelsen 2020-01-30, förslag till
Minoritetspolitiskt program för Haninge kommun.
Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, Kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom: Chef Utveckling och stöd, Kristina Nyman, Monica
Winiger,

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott

Kallelse/dagordning

14 (15)

Sammanträdesdatum

2020-03-10

Dnr KDN 2020/36

27 Remiss: Strategi för att stärka barns rättigheter i
Haninge kommun
Sammanfattning

Kultur och fritidsförvaltningen har beretts tillfälle att besvara en
remiss från kommunstyrelseförvaltningen med förslag till strategi
för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun. Förvaltningen
tycker att det är bra att kommunen tar fram en sådan strategi i
samband med att Barnrättskonventionen blev lag 1 januari 2020.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen tycker det är bra att kommunen tar fram en strategi
för att stärka barns rättigheter i kommunens arbete. Förvaltningen
har dock en del synpunkter på förslaget och föreslår följande
kompletteringar:
• Titeln på strategin ger vid handen att den gäller 2020. Då den är
tänkt att fungera under en mandatperiod bör den kompletteras med
aktuella årtal.
• Strategin bör kompletteras med en definition av målgruppen, som
enligt barnkonventionen är varje människa under 18 år.
• Hur framtidsbilden är tänkt att användas och om den ska omfattas
av uppföljningen av strategin behöver förtydligas.
• Under rubriken Genomförande och punkten 4.2 står att beslut
grundas på god kunskap. En av grunderna i konventionen är att
barn ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem.
Detta behöver skrivas in i strategin.
• I barnkonventionen beskrivs tre centrala begrepp barnperspektiv,
barnrättsperspektiv och barnets perspektiv. Även om begreppen är
snarlika definierar de olika perspektiv och är viktiga att förstå och
ta hänsyn till i arbetet med barns rättigheter. Strategin behöver
kompletteras med en skrivning om dessa begrepp.
• Under rubriken 4.1 Ett gemensamt arbetssätt står att alla
kommunens verksamheter för barn samverkar i en gemensam
process. Arbetssättet bör gälla alla kommunens verksamheter
oavsett om verksamheten är specifikt inriktas till barn eller inte.
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Kommunen har verksamheter som indirekt rör barn. Därmed bör
skrivningen ”för barn” strykas ur meningen.
• Strategin påtalar vikten av ett gemensamt arbetssätt och
koncernövergripande arbete. Därmed bör stretagin kompletteras
med ett förtydligande om hur arbetet med barnrättsfrågor är tänkt
att bedrivas i kommunen. Hur är arbetet tänkt att ledas och styras?
Hur ska viktig information från regionala och nationella nätverk nå
ut i organisationen?
Kultur- och fritidsförvaltningen ser mycket positivt på att ett
kommunövergripande arbetssätt med barnrättskonventionen tas
fram. En stor del av förvaltningens verksamheter berör just
målgruppen barn och unga. Som stöd i det egna arbetet men också i
samverkan med övriga förvaltningar och bolag i kommunen är ett
gemensamt dokument som tydliggör vikten av att stärka barns
rättigheter och inflytande av stor vikt.
En tydligare koppling mellan framtidsbilden och uppföljningen för
att ge förutsättningar för en preciserad och tydlig uppföljning som
blir ett väl fungerande underlag för förbättring och utveckling av
arbetet med barnrättsfrågor.
Underlag för beslut

- Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun 2020
- Missiv Barns rättigheter
Förslag till beslut

1. Kultur- och demokratinämnden godkänner förvaltningens
förslag som sitt svar till kommunstyrelseförvaltningen.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom:

