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§ 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.

Utdragsbestyrkande
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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

Utdragsbestyrkande

