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Justeringens
plats och tid

Kultur-och fritidsförvaltningen 2019-06-10

Paragrafer

41–48

Sekreterare
Maria Engfors

Ordförande
Marina Seinegård (C)

Justerare
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
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ANSLAG/BEVIS

Justeringen av kultur- och demokratinämndens arbetsutskotts
protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp
och tas ned framgår nedan.
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Datum då anslaget
sätts upp

2019-06-05 avseende § 48
2019-06-11 avseende §§ 41-47
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tas ned

2019-06-28 avseende § 48
2019-07-04 avseende §§ 41-47

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift
Maria Engfors, sekreterare
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Dnr KDN 2019/5

§ 41

Val av justerare

Arbetsutskottets beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KDN 2019/6

§ 42

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KDN 2019/75

§ 43

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 2019-04-08, § 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

Justerare

-

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

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

1. Medborgarförslaget avslås.

Arbetsutskottets förslag till nämnd

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr KDN 2019/70

§ 44

Budgetuppföljning maj

Sammanfattning

Ärendet föredras muntligt av ekonomicontroller Linn Eriksson.
Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde
2019-06-18.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då
handlingarna ej var färdigställda vid arbetsutskottets sammanträde.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KDN 2019/36

§ 45

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
kommunstyrelse-förvaltningen 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
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Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Uppföljningen av det kulturpolitiska programmet godkänns.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) deltar ej i beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr KDN 2019/84

§ 46

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

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott

Protokoll

14 (19)

Sammanträdesdatum

2019-06-04

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 nämnd

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
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Dnr KDN 2019/103

§ 47

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
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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 nämnd

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KDN 2019/11

§ 48

Ansökan om arrangemangsbidrag för
Kulturparksfestivalen 2019

Sammanfattning

Kulturföreningen RoJ ansöker om 92 100 kronor för att
tillsammans med Kulturföreningen Levande Zon, Handens
Museum och Smedja, ABF Södertörn, Haninge Folkets
Husförening och Studieförbundet Vuxenskolan arrangera
Kulturparksfestivalen 2019.
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.
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
fritidsnämndens arbetsutskott fattade beslut om 2018.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott

Protokoll

18 (19)

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Underlag för beslut

-

Ansökan om arrangemangsbidrag kultur från Kulturföreningen
RoJ med flera

-

Bilaga till ansökan 2019-02-20 – ansökningsbrev inklusive
budget

Förslag till beslut

1. Kulturföreningen RoJ med flera beviljas 40 000 kronor i
arrangemangsbidrag för Kulturparksfestivalen 2019.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkar avslag till förvaltningens
förslag.
Ordföranden önskar att förvaltningen återkommer med en
återrapport om arrangemanget till hösten.
Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens förslag att bevilja bidrag om 40 000 kronor och
Marietta de Pourbaix-Lundins (M) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets beslut

1. Kulturföreningen RoJ med flera beviljas 40 000 kronor i
arrangemangsbidrag för Kulturparksfestivalen 2019.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservationer

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) reserverar sig mot beslutet och
lämnar en skriftlig reservation till protokollet:
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande.
Att vi Moderater prioriterar barn, unga och personer med
funktionsnedsättningar är ingen hemlighet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott

Protokoll

19 (19)

Sammanträdesdatum

2019-06-04

De ansökande föreningarna får redan större delen av kulturbidraget
och ansöker nu tillsammans med två studieförbund om ytterligare
bidrag för Kulturfestival 2019 den 8 juni. Det ska påpekas att
arrangemanget vänder sig i första hand till vuxna och i den del som
vände sig till barn tar man betalt. Enda handikappanpassningen är
en tillgänglig festivaltoalett. Ansökan ser i stort sett ut som en
kopia från förra årets ansökan, årtalet är inte ens ändrat. Det går att
ta entréavgift, vilket man inte gör.
__________
Expedieras: Akt, berörd förening
För verkställighet: Ingrid Jannergren-Johansson, Marianne
Bergström
För kännedom: Richard Wendt, Kristina Nyman

Justerare

Utdragsbestyrkande

