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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.
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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.
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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
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