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Dnr KDN 2019/5

27 Val av justerare
Förslag till beslut

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

28 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________
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Dnr KDN 2020/13

29 Budgetuppföljning april
Sammanfattning

Ärendet föredras muntligt. Handlingar i ärendet sänds ut inför
nämndens sammanträde.
__________

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott

Kallelse/dagordning

6 (33)

Sammanträdesdatum

2020-05-05

Dnr KDN 2020/67

30 Kultur- och demokratinämndens delårsrapport
1, 2020
Sammanfattning

Ärendet föredras muntligt. Handlingar i ärendet sänds ut inför
nämndens sammanträde.
__________
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31 Överföring av investeringsmedel till nämndens
investeringsprojekt
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat (2020-04-14, § 66) att kultur- och
demokratinämndens överföring av investeringsmedel till 2020 års
budget är 24 567 tkr. Nämnden ska fördela medlen på ett antal
pågående investeringsprojekt. Med överföringsmedel kommer
nämndens aktuella investeringsbudget uppgå till 35 867 tkr.
Förvaltningens synpunkter

Med hänsyn till ursprungliga ramar och förbrukning till och med
den 31 december 2019 anser förvaltningen att överföringsmedlen
ska fördelas enligt nedan:
37117 Offentlig konst, 20 279 tkr
37167 Skyltning av kulturmiljö, 138 tkr
37268 Lokalprogram utbyggnad Haninge kulturhus, 1 712 tkr
37225 ECO-modul Handens bibliotek, 75 tkr
37246 Låssystem Kulturhuset, 154 tkr
37251 Kassasystem Kulturhuset, 60 tkr
37256 Tillgänglighetsanpassad undervisningsutrustning, 181 tkr
37309 Haninge kulturhus projektering terrass, 300 tkr
37310 Jordbro bibliotek Katthultsgården, 100 tkr
37313 Kulturhuset ny caféscen, 50 tkr
37315 Kulturhuset K-blå konferensmöbler, 75 tkr
37316 Kulturhuset mörkläggningsdraperier, 75 tkr
37318 Kulturhuset konsthallen videovisningsteknik, 29 tkr
37319 Kulturhuset stolar bibliotek och konferens, 30 tkr
37329 Jordbro kultur- och föreningshus evakuering, 700 tkr,
där 350 tkr tas från projekt 37330 Västerhaninge bibliotek
evakuering, då renoveringen inte kommer ske under år 2020.
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37331 Ornö bibliotek upprustning, 70 tkr
37338 Handens bibliotek utlåningsautomat barnavdelningen, 50 tkr
I enlighet med förvaltningens förslag i årsredovisningen för 2019
ska medel avsättas till följande nya investeringsprojekt:
37345 Kulturskolan fioler till storgruppsundervisning, 100 tkr
37346 Kulturhuset glasvägg, 100 tkr
Återstående 289 tkr lämnas ospecificerat.
Underlag för beslut

- Kultur- och demokratinämndens årsredovisning 2019
- Investeringsäskande från verksamhetschef för ansvar 4922
Kulturhuset, ökning av projekt 37213, 2020-01-21
- Äskning av ospecificerade investeringsprojekt 2020
Förslag till beslut

Överföring av investeringsmedel till 2020 års budget fördelas enligt
följande: offentlig konst 20 279 tkr, skyltning av kulturmiljö
138 tkr, lokalprogram utbyggnad av Haninge kulturhus 1 712
tkr, ECO-modul Handens bibliotek 75 tkr, låssystem
kulturhuset 154 tkr, kassasystem kulturhuset 60 tkr,
tillgänglighetsanpassad undervisningsutrustning 181 tkr,
Haninge kulturhus projektering terrass 300 tkr, Jordbro
bibliotek Katthultsgården 100 tkr, kulturhuset ny caféscen 50
tkr, kulturhuset K-blå konferensmöbler 75 tkr, kulturhuset
mörkläggningsdraperier 75 tkr, kulturhuset konsthallen
videovisningsteknik 29 tkr, kulturhuset stolar bibliotek och
konferens 30 tkr, Jordbro kultur- och föreningshus evakuering
700 tkr, Ornö bibliotek upprustning 70 tkr, Handens bibliotek
utlåningsautomat barnavdelningen 50 tkr, kulturskolan fioler
till storgruppsundervisning 100 tkr, kulturhuset glasvägg 100
tkr och ospecificerade medel 289 tkr.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Områdeschefer, chef för Utveckling och stöd
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Dnr KDN 2020/26

32 Överföring av driftmedel
Sammanfattning

Ärendet föredras muntligt. Handlingar i ärendet sänds ut inför
nämndens sammanträde.
__________
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Dnr KDN 2020/16

33 Kvalitetsberättelse 2019
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 2019.
Underlag för beslut

- Kultur- och demokratinämndens kvalitetsberättelse 2019
Förslag till beslut

1. Kvalitetsberättelsen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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Dnr KDN 2020/41

34 Taxor och avgifter i Haninge kulturhus
Sammanfattning

Beslut om taxa för lokaluthyrningen i Haninge kulturhus fattades
senast 2015 och därför ser förvaltningen att en översyn är behövlig
utifrån inriktningen att Kulturhusets taxor ska harmonisera med
omvärldens. Förvaltningen föreslår justeringar av samtliga fyra
taxenivåer.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kulturhus har olika lokaler tillgängliga för uthyrning till
externa parter. Sedan 2010 tillämpas en taxa med fyra nivåer.
Taxor och avgifter baseras på lokalens storlek, teknikbehov och
tidpunkt för genomförande arrangemang. Det baseras också på
vilken verksamhet som ska hyra. Till exempel skiljer man på barn
och unga, kommunens bidragsberättigade föreningar och andra
förvaltningar.
Taxa 2 och taxa 3 har varit oförändrade sedan 2010, medan taxa 1
och 4 justerades 2015. Taxa 4 höjdes 2015 med 100 % och taxa 1
blev nolltaxa.
En omvärldsanalys har genomförts inför förslag till justering av
taxor och förvaltningens taxor har jämförts med bland andra
Subtopia i Botkyrka, Dieselverkstan i Sickla, Vallentuna kulturhus
och Hotel Winn. Jämförelsen visade bland annat att Kulturhusets
Taxa 4 låg en över prisnivån i motsvarande lokaler vilket medför
att förvaltningen förespråkar oförändrad taxa för denna kategori.
Förvaltningen föreslår följande förändringar jämfört med befintlig
taxa.
Taxa 1
Lokaler för bidragsberättigade föreningar i Haninge som har
verksamhet riktad till åldersgruppen 0-20 år:
Förvaltningen föreslår en ökning av hyreskostnaden med 10 %
Taxa 2
Haninge kommuns bidragsberättigade föreningars möten:
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Förvaltningen föreslår en ökning av hyreskostnaden med 15 %
Taxa 3
Nämnder, förvaltningar, kommunala bolag, samordningsförbund
och företag i Haninge kommun:
Förvaltningen föreslår en ökning av hyreskostnaden med 15 %
Taxa 4
Föreningar och organisationer som inte är bidragsberättigade och
privatpersoner och företag utanför Haninge kommun:
Förvaltningen föreslår oförändrad taxa.
Övriga avgifter
Förvaltningen föreslår att hyra av tekniker debiteras med 300 kr per
timme, vilket innebär en höjning med 75 kr per timme.
Underlag för beslut

- Förslag till reviderade taxor och avgifter i Haninge kulturhus,
2020-02-07
- Taxor och avgifter för lokaler i Haninge kulturhus, fastställda
2015-11-01
Förslag till beslut

1. Nämnden antar förvaltningen förslag till reviderade taxor och
avgifter för lokaler i Haninge kulturhus.
2. De reviderade taxorna gäller från och med 2020-04-01.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ulrika Sten
För kännedom:
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Dnr KDN 2020/60

35 Ny resultatenhet för kulturskolan
Sammanfattning

Kulturskolan har önskemål om att inrätta en C1-chefsnivå under
den befintliga C-chefsnivån, som i kultur- och demokratinämnden
tituleras ”verksamhetschef”. Kommunens princip är att
chefsansvaret vilar på tre ben; verksamhetsansvar, personalansvar
och budgetansvar, oavsett nivå i chefsstrukturen. För att skapa
förutsättningar för att utöva budgetansvar krävs en egen
resultatenhet med tilldelad budget och månatlig uppföljning. Den
nya chefsnivån ska träda i kraft den 1 oktober 2020.
Förvaltningens synpunkter

Kulturskolan har tidigare haft vad som kallas L-chef, som är
borttaget ur kommunens terminologi. Ansvaret för en L-chef
innehöll inte alla tre delar som dagens chefsansvar. Motiveringen
till att nu inrätta en C1-chefsnivå istället är att kunna fortsätta
gynna Kulturskolans möjligheter till verksamhetsutveckling med en
relativt stor personalgrupp och flera verksamhetsområden förutom
musikskoleundervisning. Inom Kulturskolan ingår även
samordning och upphandling av externa kulturskoleaktörer,
programverksamhet för barn och genomförande av projekt med
statsbidrag från Kulturrådet. Inrättandet av en C1-chefsnivå ersätter
alltså den tidigare L-chefen och innebär ingen utökning.
Förvaltningen anser att ansvarskod 4914 är lämplig att öppna för
detta ändamål från och med den 1 oktober 2020. Anpassningar i
såväl Agressos som Heromas struktur krävs och det är möjligt att
genomföra till dess. Budgeten för innevarande år är däremot inte
möjlig att dela upp, utan uppföljningen för 2020 måste fortsätta ske
gemensamt för hela Kulturskolan. I detaljbudgetarbetet inför 2021
kommer en delning av budgeten ske mellan nuvarande ansvarskod
4912 och nya 4914.
Underlag för beslut

- Samverkansprotokoll KOFSAM, 2020-03-11
- Tjänsteskrivelse – Inrätta C1-chefsnivå i kultur- och
demokratinämnden, 2020-03-19
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- Riskbedömning, 2020-04-20
- Uppdaterad attestförteckning från och med den 1 oktober 2020.
Förslag till beslut

1. En ny resultatenhet med ansvarskod 4914 öppnas från och med
den 1 oktober 2020 och utgör tillsammans med befintlig
ansvarskod 4912 enheten Haninge kulturskola.
2. De två ansvarskoderna följs upp som en enhet mot en gemensam
budget under återstoden av år 2020.
3. Separata budgetar för respektive ansvarskod upprättas från och
med den 1 januari 2021 och därefter sker uppföljning och
prognos per ansvarskod.
4. Ny attestförteckning från och med den 1 oktober 2020 godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Uno Karlsson
För kännedom: Upphandlingsenheten
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Dnr KDN 2020/21

36 Fördelning av studieförbundsbidrag 2019
Sammanfattning

Nämnden har avsatt 1 750 000 kr att stödja studieförbundens
fortbildningsverksamhet i Haninge. Bidraget kan ges till av staten
godkänt studieförbund och/eller dess lokalavdelning.
Bidragsgrundande verksamhet är studiecirkelverksamhet,
fortbildningsverksamhet och kulturprogram. I bidraget ingår även
ett stöd till att tillgänglighetsanpassa verksamheten.
Nio studieförbund har skickat in ansökan om studieförbundsbidrag
för 2019.
Enligt kultur- och demokratinämndens delegationsordning punkt 24
är det arbetsutskottet som beslutar om stöd till studieförbunden.
Förvaltningens synpunkter

Bidrag kan utgå till av staten godkänt studieförbund och/eller dess
lokalavdelning. Lokalavdelningen skall ha självständig ekonomisk
redovisning. Bidrag utgår endast till verksamhet som genomförs i
Haninge kommun.
Bidraget fördelas ut med fördelningen:
- Tillgänglighetsbidrag
9%
- Verksamhetsbidrag Studiecirkel
68%
- Verksamhetsbidrag Fortbildning
6%
- Kulturprogram
17%
Sammanlagt 1 750 000 kr utbetalas som stöd till studieförbunden
för verksamhetsåret 2019.
Underlag för beslut

Uträkning studieförbundsbidrag avseende 2019
Ansökan om stöd till studieförbundsverksamhet från:
- Folkuniversitetet
- NBV Öst
- Medborgaskolan
- Studieförbundet Bilda Öst
- ABF Södertörn
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- Studiefrämjandet Stockholms län
- Sensus studieförbund
- Studieförbundet Vuxenskolan
- Kulturens bildningsverksamhet
Förslag till beslut

Bidrag beviljas till studieförbunden enligt följande:
ABF Södertörn
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan Stockholm
NBV Stockholms län
Sensus Stockholm Gotland
Studiefrämjandet Stockholm län
Studieförbundet Bilda Öst
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län
Folkuniversitet

639 967 kr
15 645 kr
11 274 kr
53 507 kr
286 094 kr
105 576 kr
4 534 kr
631 916 kr
1 487 kr

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ingrid Jannergren Johansson
För kännedom: Berörda studieförbund, Richard Wendt
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37 Arrangemangsbidrag för Trädgårdsrock
Sammanfattning

Föreningen Musikcentralen, organisationsnummer 802413-0471,
har ansökt om 52.500 kr för att genomföra festivalen
”Trädgårdsrock” den 8 augusti 2020.
Festivalen är en gratisfestival för alla åldrar, vars syfte är att sprida
musik, glädje och att låta kulturlivet leva vidare.
Arrangemangsbidraget ska underlätta för föreningar att genomföra
arrangemang i Haninge kommun som är öppna för allmänheten.
Dessa kan vara såväl lokala och regionala, som nationella och
internationella. Arrangemang som prioriteras är samarrangemang,
arrangemang som syftar till inkludering, att nå nya målgrupper och
att nå nya geografiska områden.
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

Föreningen Musikcentralen har ansökt om 52.500 kr för att
genomföra ”Trädgårdsrocken”.
Detta evenemang besöks av drygt 1.700 besökare och är ett av de
största kulturevenemang som äger rum i Haninge kommun.
Då evenemanget har gratis entré bidrar det till att många
kommuninvånare och tillresta får ta del av det breda kulturliv som
finns inom Haninge kommun.
Föreningen budgeterar med kostnader om 52.500 kr och intäkter
om 15.000 kr vilket ger behov om 37.500 kr i stöd. Förvaltningen
föreslår att bevilja stöd med 33.000 kr vilket även ställts i relation
till andra jämförbara arrangemang.
Förvaltningen vill använda bidragen så att det berikar kommunens
invånare på bästa sätt och ska komma många till del. Därför
beaktas aktuell ansökan i relation till andra inkomna
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bidragsansökningar. Denna bedömning ingår även i föreslaget
beviljat belopp.
Underlag för beslut

- Ansökan om arrangemangsbidrag kultur från Musikcentralen
Förslag till beslut

1. Ansökan beviljas med 33.000 kronor.
__________
Expedieras: Akt, berörd förening
För verkställighet: Ingrid Jannergren-Johansson, Marianne
Bergström
För kännedom: Richard Wendt, Kristina Nyman
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Dnr KDN 2020/42

38 Fyllnadsval till samrådsgrupp för offentlig konst
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) upphörde även hans uppdrag i samrådsgruppen
för offentlig konst. Sabine Schäfer (M) valdes på Kultur- och
demokratinämnden 2019-05-21 som oppositionens representant i
samrådsgruppen. Sabine Schäfer (M) har entledigats från sitt
uppdrag som ersättare i kultur- och demokratinämnden
(kommunfullmäktige 2020-02-10 § 13).
Nämnden behöver därför utse en ny representant från oppositionen
att ingå i samrådsgruppen resterande del av mandatperioden.
Förslag till beslut

Som oppositionens representant i samrådsgruppen efter Sabine
Schäfer (M) till och med 2022-12-31 utses:
___________________

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ulrika Sten, Anna Ahlstrand
För kännedom:
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Dnr KDN 2019/61

39 Inriktning för Haninge kulturhus inför
framtagande av lokalprogram för utbyggnad
Sammanfattning

Haninge kulturhus spelar en viktig roll i det växande Haninge. För
att kulturhuset ska möta framtidens behov har kommunfullmäktige
i Mål och budget 2018-2019 givit kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att utreda en utbyggnad av Haninge kulturhus och ta fram
ett lokalprogram. Uppdraget har därefter överförts till kultur- och
demokratinämnden som ersatte kultur- och fritidsnämnden i januari
2019. Kommunfullmäktige har avsatt två miljoner kronor för
uppdraget.
Inriktning för Haninge kulturhus inför framtagande av
lokalprogram för utbyggnad är utredningens beslutsunderlag. Det
består av tre avsnitt: Utgångspunkter för ett utbyggt kulturhus,
profil och inriktning samt behovs- och kravanalys.
Utredningen kartlägger och slår fast de behov förvaltningen
bedömer som mest väsentliga i utbyggnaden av Haninge kulturhus.
Bedömningen bygger på såväl status i nuvarande lokaler som på
förväntad samhällsutveckling.
Förvaltningens synpunkter

Haninge kulturhus är till för hela Haninge – men huset attraherar
besökare även från andra delar av Södertörn. Kulturhuset har en
viktig roll såväl i Haninges framväxande stad och lyfts fram som en
central institution i Haninge stads stadsutvecklingsplan och i
översiktsplanen.
I processen med att ta fram förslag på inriktning för kulturhuset har
intervjuer och dialoger genomförts med Haningebor, civilsamhälle
och kulturarbetare samt med medarbetare. Dessa presenteras i
bilagan Kunskapsunderlag för utbyggnad av Haninge kulturhus.
Syftet har varit att få en bred och nyanserad bild över nuläget och
att synliggöra önskemål om framtida verksamheter och innehåll i
kulturhuset.
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Förslag till inriktning för Haninge kulturhus överlämnas till kulturoch demokratinämnden för godkännande. Därefter omsätter
förvaltningen förslaget i ett lokalprogram.
Underlag för beslut

- Rapport 2020-04-02 – Kunskapsunderlag för utbyggnad av
Haninge kulturhus
- Rapport 2020-04-02 – Inriktning för Haninge kulturhus inför
framtagande av lokalprogram för utbyggnad
Förslag till beslut

1. Inriktning för Haninge kulturhus inför framtagande av
lokalprogram för utbyggnad godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ulrika Sten, Annette Johansson, Andreas
Paulsson, Elisabeth Åström och Maria Backe
För kännedom: Tornberget, Lokalförsörjningsenheten
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Dnr KDN 2020/65

40 Fördjupad uppföljning av Kulturpolitiskt program
för Haninge kommun 2015-2025
Sammanfattning

Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015–2025 antogs
av kommunfullmäktige den 2014-09-08. Programmet har nio mål
och strategier. Kultur- och demokratinämnden ansvarar för
uppföljningen av målen i det kulturpolitiska programmet.
Programmet ska i enlighet med den beskrivna tillämpningen och
uppföljningen genomföra en fördjupad uppföljning efter fyra år
(2019). I anslutning till den kan programmet revideras vid behov. I
den här fördjupningen inkluderas även år 2019 eftersom arbetet
med utvärderingen har skjutits upp. Förvaltningen har genomfört
uppföljningen och överlämnar ett antal rekommendationer till
nämnden.
Förvaltningens synpunkter

Syftet med den fördjupade uppföljningen av det kulturpolitiska
programmet är att följa upp arbetets resultat och utvärdera hur
programmet kan utvecklas de återstående fem åren. I rapporten
redovisas för vilka resultat det strategiska arbetet har uppnått, vilka
framgångsfaktorer som finns, eventuella brister och vad som
behöver utvecklas i programmet.
Förvaltningen avslutar rapporten med några rekommendationer för
utveckling av programmet. Strategier och indikatorer behöver
revideras då det vid genomgången har framgått att det ibland
saknas en logik mellan mål och strategi. Emellanåt saknas även en
koppling mellan målet och målets indikator. Förvaltningen föreslår
även att målvärden för indikatorerna tas fram.
Underlag för beslut

- Rapport 2020-04-14 – Fördjupad uppföljning av Kulturpolitiskt
program för Haninge kommun 2015–2025
- Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015–2025 – 201409-08
- Förteckning över kultur- och fritidsnämndens indikatorer för
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Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 (Dnr
KOFN 2016/173) – 2016-11-10
Förslag till beslut

1. Den fördjupade uppföljningen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Områdeschefer
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Dnr KDN 2019/189

41 Offentligt konstprojekt Torvalla Simhall
Sammanfattning

Torvalla simhall är en del av Torvalla sportcentrum som ligger i
centrala Handen och är en av Stockholms största
idrottsanläggningar.
Vid översyn av helhetsmiljön i entrén på Torvalla simhall under
hösten 2019 framkom önskemål om en tydligare sammankoppling
av det två delarna i det befintliga konstverket Kropp-VattenRörelse (2013) i entréhallen, samt att det råder brist på sittplatser
för besökare och skolklasser. Kropp-Vatten-Rörelse är ett
konstverk av konstnären Julia Adzuki som med organiska former
och begrepp skapas associationer kring vatten, omvandling och
kretslopp.
Det kompletterade skissförslaget avser förstärka och komplettera
den befintliga gestaltningen. Avsikten är att skapa en trivsam och
mer funktionell helhetsmiljö där konsten bidrar med en tydlig
igenkänning och identitet för simhallens besökare, samt integrerar
fler sittplatser i gestaltningen. Det skissförslaget består av flera
delar: Meltwater bänkar och Meltwater Dricksfontän utgör en
kompletterande bänklösning till den befintliga väggen Spegel
Stänk, samt en ny skulptural inbyggnad av vattenfontänen.
Continental Drift blir en helt ny sittskulptur med placering framför
café-miljön där sittplatser för barngrupper efterfrågats och Bokträd
- extra Bänk avser en enklare kompletterade sittbänk till det
befintliga verket Bokträd som idag är placerat invid entrén.
Förslaget har tagits fram i nära dialog med verksamheten. Den
konstnärliga gestaltningens genomförande ska finansieras genom
omfördelning av medel från 2019 års investeringsbudget för
offentlig konst.
Förvaltningens synpunkter

Samrådsgrupp beslöt att rekommendera ovanstående förslag till
kompletterande konstnärligt gestaltning på Torvalla simhall, samt
föreslagen omfördelning av investeringsmedel.
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Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-03-23 - Tjut Offentlig konstprojekt
Torvalla simhall
- Kompletterande skissförslag för Torvalla simhall
Förslag till beslut

1. Kompletterande skissförslag för Torvalla simhall av Julia
Adzuki godkänns.
2. Investeringsmedel omfördelas enligt skissförslag.
3. Förslaget uppförs som offentligt konstverk på Torvalla Simhall.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ulrika Sten
För kännedom: Linn Eriksson, controller
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Dnr KDN 2020/48

42 Partnerskapsavtal med Dalarö Kultur och
Föreningscentrum
Sammanfattning

Föreningen Dalarö Kultur och Föreningscentrum, som tidigare
erhållit bidraget ”Lokalhållande förening” i Haninge kommun, har
inkommit med ansökan om 109.000 kr att erhålla i bidrag för
verksamhetsåret 2020, enligt partnerskapsavtal.
Partnerskapsavtal är en bidragsform som i dialog tas fram och
definieras i avtal, i syfte att ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till
föreningar som utför verksamheter som berikar Haninge kommun
och/eller verksamhet mot speciella målgrupper. Dessa grupper är
till exempel barn, unga och personer med funktionsnedsättning,
samt verksamhet i speciella geografiska områden.
Bestämmelserna för partnerskapsavtal anges i styrdokumentet
Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar i Haninge
kommun. Styrdokumentet trädde i kraft 2018-01-01.
Förvaltningens synpunkter

Föreningen förvaltar och tillser att ”Tullhuset” på Dalarö finns
tillgänglig för föreningar att disponera för möten, utställningar,
events och liknande. Förvaltningen delar föreningens uppfattning
och anser att det är mest lämpligt att bidragsfinansiera via
partnerskapsavtal för att skapa trygghet och långsiktighet i deras
betydelsefulla verksamheter.
Partnerskapsavtalet ersätter därmed det tidigare bidraget som avsåg
att ge ersättning för föreningarnas lokalkostnader.
Föreningen erhöll 32.000 kr inom den tidigare bidragsformen
”Lokalhållande förening”. Förvaltningen föreslår att nämnden
fattar beslut om bidrag med samma summa. Ett belopp som även
föreningen accepterat.
Förvaltningen föreslår samtidigt att nämnden omfördelar bidrag
inom den redan beslutade budgeten för detta ändamål. Samt
föreslår att bidragsposten ”Arrangemangsbidrag – kultur” minskas
med motsvarande belopp.
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De andra föreningarna som har partnerskapsavtal under liknande
förhållande tar slut vid årsskiftet. Förvaltningen anser därför att det
vore bra om avtalen tar slut samtidigt och förslår att avtalstiden
gäller från och med 2020-06-01 till och med 2020-12-31.
Underlag för beslut

- Förslag till Partnerskapsavtal mellan Haninge kommun och
Föreningen Dalarö Kultur och Föreningscentrum
- Ansökan om partnerskapsavtal från Föreningen Dalarö Kultur och
Föreningscentrum
Förslag till beslut

1. Förslag till partnerskapsavtal och avtalat bidrag med Föreningen
Dalarö Kultur och Föreningscentrum godkänns.
2. Kultur- och demokratinämndens ordförande ges i uppdrag att
underteckna avtalet.
3. Kultur- och demokrati nämnden beslutar att omfördela 32.000 kr
inom tidigare beslutad bidragsbudget.
__________
Expedieras: Akt, berörda föreningar
För verkställighet: Marianne Bergström
För kännedom: Richard Wendt, Linn Eriksson
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Dnr KDN 2020/34

43 Ledamotsinitiativ från Marietta de PourbaixLundin (M) förändring/översyn av kultur- och
demokratinämndens delegationsordning
Sammanfattning

Moderaterna föreslår via ett ledamotsinitiativ att Kultur- och
demokratinämnden ändrar nämndens delegationsordning, i första
hand paragraf 20, Kulturbidrag – grundbidrag, samt paragraf 24,
bidrag till studieförbund. Detta då båda bidragen kan innebära
bidrag på mer än 500 000 kr till en enskild förening eller
studieförbund. Moderaterna anser att det ur ett demokratiskt och
transparens perspektiv är fel att så stora belopp ska beslutas av
endast tre förtroendevalda. Moderaterna föreslår därför att
nämnden återkallar delegationen för båda bidragen.
Förvaltningen föreslår att paragraf 20, Kulturbidrag – grundbidrag,
tas bort från nämndens delegationsordning med anledning av att
bidraget är av stor vikt för kommunens kulturföreningar och att det
är en god idé att fler förtroendevalda får möjlighet att delta i
beslutet.
För paragraf 24, Studieförbundsbidrag, så föreslår förvaltningen att
delegationen lämnas orörd. Detta då bidragets fördelning baseras
på en uträkningsmodell enligt bidragsreglementets villkor och inte
är av subjektiv karaktär. Kultur- och fritidsnämnden samt
kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut kring bidragets
villkor.
Förvaltningens synpunkter

Enligt delegationsordningen paragraf 20, äger Kultur- och
demokratinämndens arbetsutskott rätt att fatta beslut gällande
Kulturbidrag- grundbidrag. Bidraget beslutas en gång per år.
Kommunens samtliga kulturföreningar ges möjlighet att söka
bidraget och förvaltningen bereder därefter ärendet och ger förslag
på fördelning av stödet mellan ansökande föreningar i enlighet med
bidragsreglementets villkor och kriterier. Förvaltningen föredrar
vid förfrågan ärendet på arbetsutskottet.
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Bidraget är av stor betydelse för Haninges kulturföreningar och det
kan vara en god idé att fler förtroendevalda för möjlighet att delta i
beslutet om fördelning av grundbidraget. Om delegationen tas bort
innebär det att utbetalning till föreningarna förskjuts med tiden
mellan arbetsutskott och nämndmöte.
Studieförbundsbidrag delas ut en gång per år och beslutas enligt
paragraf 24 av Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott.
Bidragets villkor följer det statliga bidragets i möjligaste mån och
baseras på inrapporterad statistik från studieförbunden. Då
bidragets storlek bestäms av en i förväg bestämd uträkningsmodell,
och inte är av subjektiv karaktär, så ser inte förvaltningen behovet
av att återkalla delegationsrätten. Kultur- och fritidsnämnden, samt
kommunfullmäktige, har beslutat om bidragets regler. Om
arbetsutskottet fortsatt har beslutsrätten på delegation innebär det
att studieförbunden kan få pengarna utbetalt snabbare än om
nämnden fattar beslutet.
Underlag för beslut

- Ledamotsinitiativ från moderaterna till Kultur och
demokratinämnden, 2020-01-29
Förslag till beslut

1. Paragraf 20, Kulturbidrag – grundbidrag, tas bort från Kulturoch demokratinämndens delegationsordning.
2. Paragraf 24, Studieförbundsbidrag, kvarstår i Kultur- och
demokratinämndens delegationsordning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Klas Sandberg
För kännedom:
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Dnr KDN 2020/47

44 Motion från William Friström (V) om gör
Haninge till en fristadskommun
Sammanfattning

William Friström (V) har lämnat en motion i kommunfullmäktige
om att göra Haninge kommun till en fristadskommun. Motionen
har sänts på remiss till kultur- och demokratinämnden. Remissen
ska vara besvarad 2020-05-30.
Motionären beskriver hur yttrandefriheten och den konstnärliga
friheten attackeras allt hårdare i världen och även på vissa håll i
Sverige. Motionären anser att Haninge därför ska stå stark och visa
vägen framåt genom att bli en fristadskommun. Motionären
hänvisar till Migrationsverkets beskrivning. Att vara
fristadskommun innebär att stärka kulturyttringar och yttrandefrihet
såväl i kommunen som globalt. Det finns över 70 fristäder i
världen, 24 i Sverige.
Motionären avslutar med att Haninge har möjlighet att göra listan
ännu längre och föreslår kommunfullmäktiga att besluta att
Haninge kommun ska bi fristadskommun.
Förvaltningens synpunkter

Att stödja yttrandefriheten och den konstnärliga friheten är något
som kommunen arbetar aktivt för, utifrån Kulturpolitiskt program
för Haninge kommun 2015-2025. Programmet antogs i
kommunfullmäktige 2014-09-18. Det stödjer sig på internationella,
nationella och regionala dokument som hävdar mänskliga
rättigheter och att alla människor ska ha rätt till delaktighet i
kulturlivet på lika villkor.
Kommuner eller regioner som vill bidra till att värna om
yttrandefriheten, kan erbjuda författare, bildkonstnärer, musiker,
dramatiker, journalister och andra professionella konstnärer som
lever under hot i sina hemländer, en fristad under två år.
Fristadsprogrammet administreras av ICORN (International Cities
of Refuge Network) – en medlemsorganisation för städer,
kommuner, regioner som arbetar för yttrandefrihet med stöd av
Statens kulturråd och Migrationsverket.
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En fristadskonstnär är en person som bjudits in av en svensk
kommun eller region på grund av att han eller hon förföljs i sitt
hemland. I Sverige får konstnären en fristad under två år för att
kunna leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet.
Kulturrådet arbetar för att fler kommuner och regioner kan bli
fristäder för hotade konstnärer. Uppdraget innebär att värna
yttrandefriheten och den konstnärliga friheten och därigenom
försvara det som bygger vårt samhälle och är grunden för den
nationella kulturpolitiken. Det finns idag 24 fristäder i Sverige som
är medlemmar i ICORN. I Stockholmsregionen är det enbart
Stockholms kommun som är fristadskommun. Region Stockholm
har inte någon stödjande funktion gentemot kommuner i regionen
så som Region Skåne och Västra Götalandsregionen har.
Att bjuda in en konstnär vars yttrandefrihet har varit hotad och att
ge denne möjlighet att uttrycka sig utan eftergifter är såväl en
symbolisk som konkret handling. Fristadsprogrammet kan liknas
vid ett konstnärligt residensprogram – ett skattefritt, tvåårigt
stipendium – men vid urvalet är det viktigaste kriteriet behovet hos
konstnären att utöva sitt konstnärskap säkert och fritt. En fristad
ska ge arbetsro och möjlighet att bygga upp nätverk och sociala
kontakter. Det är ICORN som sköter urval och utser konstnärer
utifrån fastställda kriterier. Kommuner har inte inflytande över
vilken konstnär de vill ta emot eller från vilket land en konstnär
kommer ifrån.
Förutom att tillhandhålla boende och stipendium ska kommunen
utse en fristadskoordinator som stödjer personen att få hjälp att
verka som fri konstnär. Oftast är det kulturnämnder som ansvarar
för detta och gärna i samarbete med andra parter i kommunen – till
exempel om konstnären har med sig familj som har behov av skola
och barnomsorg. Fristadskommunen behöver med andra ord
ekonomi som täcker kostnader för stipendium, boende, resor,
visum och koordinatorstjänst. Stipendiesumman är fastställd av
ICORN.
Att bli en fristadskommun och stödja och verka för yttrandefrihet
och konstnärlig frihet är av yttersta vikt för Haninge kommun och
går i linje med det kulturpolitiska programmet. Engagemanget
måste dock vägas mot det ekonomiska ansvar som åligger
kommunen. Kostnader som är förenade med att fullfölja åtagande
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som fristadskommun måste garanteras den nämnd som i så fall
skulle ansvara för en sådan överenskommelse.
Underlag för beslut

- Remiss från kommunstyrelsen 2019-12-06 – Motion från William
Friström (V) avseende att göra Haninge till fristadskommun
Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom: Annette Johansson, Ulrika Sten, Henrika Åström,
Uno Karlsson, Anne Norman.

