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Dnr KDN 2019/5

33 Val av justerare
Förslag till beslut

1. … ( ) utses att justera protokollet.
__________
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34 Godkännande av dagordning
Förslag till beslut

1. Dagordningen godkänns.
__________
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Dnr KDN 2019/88

35 Kultur- och fritidsförvaltningens
kvalitetsberättelse 2018
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 2018.
Underlag för beslut

-

Rapport 2019-04-16 – Kultur- och fritidsförvaltningens
kvalitetsberättelse 2018

Förslag till beslut

1. Kvalitetsberättelsen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom:
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36 Kultur- och demokratinämndens delårsrapport
1, 2019
Sammanfattning

Handlingar i ärendet sänds ut inför nämndens sammanträde
2019-05-21.
__________
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37 Rapport om ungkulturverksamheten FreeZone
Sammanfattning

I april 2018 startade FreeZone – en ungkulturverksamhet i Jordbro
kultur- och föreningshus. Verksamheten drivs genom ett
partnerskap mellan ABF Södertörn, Studieförbundet Vuxenskolan i
Stockholms län och kultur- och fritidsförvaltningen. FreeZone
består av 10-tal former av kulturverksamheter för unga 15-25 år så
som musikproduktion, sång, foto och film/redigering, teater, dans
och slöjd. Öppettiderna har varit måndag-fredag eftermiddag och
kväll samt E-sport på helgerna. FreeZone har haft 120 unika
deltagare i verksamheten under det första året och ca 40 deltagare
per kväll.
Avtalet med ABF Södertörn och Studieförbundet Vuxenskolan
gäller i tre år, till och med 2020-12-31. Nämnden delges nu en
första uppföljning av hur verksamheten fortlöper. Uppföljningen
utgår från de sju mätbara mål som överenskommits i avtalet.
Förvaltningens synpunkter

Av de sju målen kan förvaltningen konstatera att fyra är helt
uppfyllda, ett delvis uppfyllt och två ej uppfyllda. Fördjupad
information återfinns i rapporten. Förutom att arbeta vidare utifrån
uppställda mål kommer arbetet under 2019 att fokusera på
lokalfrågan då nuvarande lokaler i Jordbro kultur- och föreningshus
ska utrymmas på grund av rivning.
Underlag för beslut

-

Rapport 2019-04-15 – FreeZone ungkulturverksamhet i
Haninge, rapport från första året 2018-2019

-

Gällande avtal – Överenskommelse om ett idéburet offentligt
partnerskap för ungkulturverksamhet i Haninge

Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet:
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38 Remiss: Motion från Lage Ölund (-) avseende
uppförande av aktivitetshus på Muskö
Sammanfattning

Lage Ölund (-) har lämnat en motion i kommunfullmäktige om att
uppföra ett aktivitetshus på Muskö. Motionen har sänts på remiss
till kultur- och demokratinämnden och till idrotts- och
fritidsnämnden för yttrande. Remissen ska vara besvarad 2019-0531.
Motionären framhåller att Muskö saknar ändamålsenliga lokaler för
olika typer av kultur- och fritidsaktiviteter. Framför allt framhålls
brister i lokaler där deltagare är fler än 50 och att idrottshallen
endast är tillgänglig efter 18:00 på vardagar och hela helger för
föreningsliv och allmänhet.
Motionären föreslår att Haninge kommun uppför ett aktivitetshus
med samlingslokaler, utrustade med olika former av IT-stöd, för
upp till 150 deltagare och särskilda utrymmen för barn och unga,
primärvården, träffpunkt för äldre och restaurangkök. Motionären
föreslår att framtagandet av aktivitetshuset sker i samverkan med
skolor och hälsocenter i Haninge och Nynäshamn.
Motionären föreslår att byggandet av aktivitetshuset sker i samråd
med Föreningen Muskö Hembygdsgård eller i kommunens egen
regi.
Förvaltningens synpunkter

Att samlokalisera olika verksamheter kan bidra till ett mer
resurseffektivt utnyttjande av lokaler och stärka samverkan mellan
verksamheter. Det är också ett sätt som kultur-och
fritidsförvaltningen arbetar aktivt för i olika sammanhang.
Exempelvis planerar kultur- och fritidsförvaltningen för ett nytt
aktivitetshus som bland annat samlar, skola, idrottshall, fritidsgård,
träffpunkt för äldre i Vega i nära samverkan med flera förvaltningar
och verksamheter. Ett ytterligare exempel är i Västerhaninge där
det genomförs en behovsanalys kring kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter i nära samarbete med

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott

Kallelse/dagordning

10 (14)

Sammanträdesdatum

2019-05-07

stadsbyggnadsförvaltningen med anledning av ombyggnaden av
centrum.
Som regel byggs därför även enskilda idrottshallar för att kunna
utnyttjas av såväl skolor, föreningsliv som allmänheten. De flesta
av kommunens idrottshallar är därför tillgängliga för föreningsliv
och allmänheten 17:00–22:00 på vardagar och 08:00–22:00 på
helger.
Under 2019 kommer kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra
uppdraget från kommunfullmäktige om att kartlägga
samlingslokaler. Den utredningen kommer bli ett av underlagen för
prioritering i framtida investeringar. Förvaltningen vill avvakta
detta arbete för att fastställa var i prioriteringsordningen Muskö
ligger innan ett fastställande av förslag om eventuella investeringar
ges.
Underlag för beslut

-

Remiss från kommunstyrelsen 2019-03-05 – Motion från Lage
Ölund (-) om att uppföra ett aktivitetshus på Muskö.

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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39 Remiss: Kulturmiljöprogram för Haninge
kommun 2018-2030
Sammanfattning

Kulturmiljöprogram 2018-2030 med tillhörande kunskapsunderlag
har remitterats från kommunstyrelseförvaltningen med syfte att
stämma av de revideringar och förtydliganden som gjorts sedan
hearingen 2019-02-06. Remissen har sänts till kultur- och
demokratinämnden samt stadsbyggnadsnämnden och ska besvaras
senast 2019-05-27 .
Kulturmiljöprogrammet har tidigare varit på en bred remiss och
därefter antagits av kultur- och fritidsnämnden 2018-03-21, § 24.
Programmet gick sedan vidare för antagande i kommunfullmäktige.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-05-28, § 107,
till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
Avsikten med remissen är att förankra kulturmiljöprogrammet samt
inhämta eventuella kvarvarande synpunkter inför att det på nytt
förs till antagande hösten 2019.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens synpunkter är följande:
Förvaltningen är positiv till det förtydligande av dokumenten, dess
kopplingar, funktion och innehåll som skett i och med figuren och
den förklarande texten i början av samtliga dokument
Förvaltningen vill framföra att figuren som beskriver dokumentens
kopplingar endast ska ha en ruta under ”Haninge – kulturhistorisk
översikt” som heter ”Kulturhistoriska områdesbeskrivningar och
särskilt värdefulla kulturmiljöer”. Detta då det finns ett flertal
separata områdesbeskrivningar för olika platser i Haninge som är
likvärdiga. Rutan om Muskö ska därför utgå för att tydliggöra
figuren.
I styrdokumentet Kulturmiljöprogram 2018-2030 har förändringen
av texten under 4. Ansvar försvagat programmet då ansvaret att
kontakta kulturmiljögruppen har ändrats från ”åligger” till
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”rekommenderas”. Förvaltningens synpunkt är att ”åligger” bör stå
kvar för att programmet ska behålla sin styrka.
Förvaltningen föreslår att texten i styrdokumentet
Kulturmiljöprogram 2018-2030 under 4. Ansvar förtydligas med
följande mening om referensgruppen: ”Kulturmiljögruppen är
sammankallande för en referensgrupp med representanter för
kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen,
kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget som sammanträder
halvårsvis.” Detta då programmets måluppfyllelse är avhängigt ett
kontinuerligt arbete och avstämning som är kommunövergripande.
Förvaltningen noterar att layouten i dokumenten behöver ses över
innan slutversion då rutan med information om
områdesbestämmelser/områdesbeskrivningar fått olika placeringar i
dokumenten.
Underlag för beslut

-

Remissmissiv från kommunstyrelsen 2019-04-08

-

Förslag till styrdokument 2019-04 – Kulturmiljöprogram 20182030

-

Kunskapsunderlag – Kulturmiljövård i Haninge kommun

-

Kunskapsunderlag – Haninge - kulturhistorisk översikt

-

Kunskapsunderlag – Muskö - Kulturhistorisk
områdesbeskrivning och särskilt värdefulla kulturmiljöer

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
För verkställighet:
För kännedom:
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40 Fördelning av studieförbundsbidrag 2019
Sammanfattning

Nämnden har avsatt 1 750 000 kr att stödja studieförbundens
fortbildningsverksamhet i Haninge. Bidraget kan utgå 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.
Åtta studieförbund har skickat in ansökan om
studieförbundsbidrag.
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.
För att erhålla bidrag följer Haninge kommun folkbildningsrådet
”statsbidrag till studieförbunden” gällande beräkningsunderlaget.
Sammanlagt 1 750 000 kr utbetalas som stöd till studieförbunden
för verksamhetsåret 2018.
Underlag för beslut

-

Uträkning studieförbundsbidrag avseende 2018

-

Ansökan om stöd till studieförbundsverksamhet från:
ABF Södertörn
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan Stockholm
NBV Stockholms län
Sensus Stockholm Gotland
Studiefrämjandet Stockholm län
Studieförbundet Bilda Öst
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län
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Förslag till beslut

1. 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

629 920 kr
14 427 kr
12 748 kr
68 884 kr
240 682 kr
129 744 kr
4 872 kr
648 722 kr

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ingrid Jannergren Johansson
För kännedom: Berörda studieförbund, Richard Wendt

