Protokoll

1 (15)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13

KS 2017.1266

Plats och tid

Kommunhuset - Mårten, 2018-02-13, kl. 17.30–19.05

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Martin Kalén, sekreterare

Justerade paragrafer

§ 1 - 11

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2018-02-22 Kl 10:00

Sekreterare

Martin Kalén
Ordförande

Göran Pettersson (MP)
Justerare

Sven-Bertil Persson (C)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kultur- och fritidsberedningen

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-22

Datum då anslaget tas ned

2018-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Martin Kalén

Protokoll

2 (15)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13

KS 2017.1266

Beslutande
Sven-Bertil Persson (C)
Göran Leander (S)
Lis-Lott Hortevall (M)
Fredrik Roström (S)
__________

Justerandes signatur

Birthe Thomsen (S)
Göran Pettersson (MP)
Albin Karlsson (S)
Sten Hamberg (M)
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13

KS 2017.1266

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Val av justerare........................................................................................................................... 4
Godkännande av dagordningen .................................................................................................. 5
Motion från Anders Kristiansen (-) om att utreda om Skurups kommun bör införa sociala
kontrakt....................................................................................................................................... 6
Kommande evenemang i kommunen ......................................................................................... 7
Beviljade medel och pågående motioner och medborgarförslag, samt vilka kulturstöd
som kan sökas av förvaltningen hos Region Skåne ................................................................... 8
Väckt ärende om utredning avseende inköp av b.la scen och ljudanläggning ........................... 9
Väckt ärende om att anlägga en staty ....................................................................................... 10
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__________
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Beslutande organ
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Diarienummer
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2018-02-13

KS 2017.1266

KFB § 1

Val av justerare
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Till att justera dagens protokoll väljs Sven-Bertil Persson (C).
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13

KS 2017.1266

KFB § 2

Godkännande av dagordningen
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Ärende 5 ”Motion om att utreda om Skurups kommun bör införa sociala
kontrakt” flyttas till ärende 3 därefter godkänns dagordningen.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13

KS 2017.1266

KFB § 3

Dnr KS 2016.940

Motion från Anders Kristiansen (-) om att utreda om
Skurups kommun bör införa sociala kontrakt
Kultur- och fritidsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen, att motionen
ska beaktas i den pågående föreningsbidragsutredningen.
Sammanfattning av ärendet
Anders Kristiansen (-) har i en motion föreslagit att det utreds om Skurups
kommun bör införa sociala kontrakt. Utredningen bör omfatta hur initiativ
till kontrakt ska eller kan tas (kommun eller förening), den administrativa
hanteringen, hur resurstilldelning ska ske med omfattning, storlek och på
vilket sätt, lämplig varaktighet, hur och när uppföljning av
kontraktsuppfyllande ska ske samt när och hur kontrakt avslutas.
Utredningen bör också ge sin uppfattning om när sociala kontrakt kan börja
tillämpas efter sådant eventuellt politiska beslut.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Kristiansen (-) om att utreda om Skurups kommun bör
införa sociala kontrakt, daterad 2016-10-26.
Tjänsteskrivelse - Serviceförvaltningen 2018-01-12
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-18 § 182: Att
återremittera ärendet då ärendet inte är allsidigt belyst avseende bl a
ekonomiska konsekvenser.
Kultur- och fritidsberedningen föreslog 2017-10-10, § 67: Avslå
motionen.
Kultur- och fritidsberedningen beslutade 2017-03-14, § 19: Ger kulturoch fritidsberedningens presidium i uppdrag till kommande sammanträde att
undersöka om motionen kan avskrivas.
Kultur- och fritidsberedningen beslutade 2017-02-14, § 11: Bjuda in
motionsställaren till kommande sammanträde för att höra hur han tänker
kring motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12, § 438: Motionen remitteras
till kultur- och fritidsberedningen.
__________

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsberedningen
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KS 2017.1266

KFB § 4

Kommande evenemang i kommunen
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Sekreteraren informerar om nästa veckas sportlovsprogram samt om det
populära arrangemanget Ung Talang som genomförs onsdagen den 21
februari.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13

KS 2017.1266

KFB § 5

Beviljade medel och pågående motioner och
medborgarförslag, samt vilka kulturstöd som kan
sökas av förvaltningen hos Region Skåne
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Sekreteraren informerar beredningen om att kommunen har erhållit statligt
bidrag från Socialstyrelsen för att arrangera avgiftsfria lovaktiviteter (6-15
år) – 198 692:- samt bidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter (6-15 år) –
158 874:-. Fördelningen är baserad på statistik över antalet barn i hushåll
med ekonomiskt bistånd i respektive kommun.
Syftet med det statliga bidraget är:
•Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger
stimulans och personlig utveckling under ”sommarlovet” (avseende
sommaraktiviteter) /”andra lov än sommarlovet” (avseende lovaktiviteter)
•Utöka kommunernas egna satsningar på
”lovaktiviteter”/”sommarlovsaktiviteter”.
•Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration,
motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika
social bakgrund.

__________

Justerandes signatur
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Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13

KS 2017.1266

KFB § 6

Dnr KS 2017.376

Väckt ärende om utredning avseende inköp av b.la
scen och ljudanläggning
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Bordlägger ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsberedningen väcker ett ärende om att utreda hur mycket
det kostar att åtgärda att Skurups kommun har möjlighet att tillfälligt hyra
och att på sikt köpa en stor scen (minst 30 meter) med 2 loger för att kunna
ta emot större kulturella produktioner. I budgeten ska bland annat ljus, ljud,
ljudanläggning, offert för olika storlekar utredas. Med utgångspunkt ifrån
fördelningen av medel mellan idrott och kultur ska detta utredas för att om
lämpligt utjämna fördelning av medel. Från kultur- och fritidsberedningens
utses Albin Karlsson (S) till ombud för utredningen.
Ordföranden informerar om ärendets status på kultur- och fritidsberedningen
sammanträde den 2018-02-13.
Tidigare behandling
Kultur- och fritidsberedningen väcker ett ärende 2017-02-14 §13 .- Utreda
hur mycket det kostar att åtgärda att Skurups kommun har möjlighet att
tillfälligt hyra och att på sikt köpa en stor scen (minst 30 meter) med 2 loger
för att kunna ta emot större kulturella produktioner. I budgeten ska bland
annat ljus, ljud, ljudanläggning, offert för olika storlekar utredas. Från
kultur- och fritidsberedningens utses Albin Karlsson (S) till ombud för
utredningen.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13

KS 2017.1266

KFB § 7

Dnr KS 2017.1275

Väckt ärende om att anlägga en staty
Kultur- och fritidsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsberedningen önskar sig mer kulturell utsmyckning i
kommunen. Detta är ett exempel på en sådan kulturell satsning som skulle
kunna göras, exempelvis utanför nya skolan.
Sammanfattning av ärendet
På kultur- och fritidsberedningens sammanträde (2017-12-19) väcker Göran
Pettersson (MP) ett ärende om kostnaden för att anlägga en Nils Holgersson
staty enligt konstnärens Jon Leifssons förslag.
Förvaltningen har varit i kontakt med konstnären Jon Leifsson, hans förslag
är att man anlägger en Nils Holgersson staty gjord i fiberbetong, ca 150 cm
hög. Fiberbetong är armerad med glasfiber och är mycket starkt, rostar inte
och är inte stöldbegärlig. Priset uppskattar konstnären till 165 000 kronor
med montering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Serviceförvaltningen 2018-01-29.
Bild, Nils Holgersson statyn.
Tidigare behandling
Kultur- och fritidsberedningen beslutade 2017-12-19 §80 Förvaltningen
får i uppdrag att undersöka kostnaderna för att upprätta staty enligt
förslagsställaren.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13

KS 2017.1266

KFB § 8

Dnr KS 2018.211

Revidering av riktlinjer för lokalt aktivitetsstöd
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Beredningen tackar för informationen och har inget att erinra mot
tjänsteskrivelsens förslag. Riktlinjerna fastställs utav kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Budget 2018, som fastställdes i kommunfullmäktige, innehöll en ökad
satsning om 250 000 kronor till kommunens föreningar avseende
ungdomsverksamhet.
Serviceförvaltningen föreslår att denna summa läggs på det lokala
aktivitetsstödet och fokus på målgruppen 7-20 år. Förslaget innebär att det
lokala aktivitetsstödet måste revideras gällande ersättningen till
föreningarna. Förslaget innebär ett enormt lyft för föreningarna som får
ytterligare stöd för att bedriva sina verksamheter gentemot kommunens barn
och ungdomar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Serviceförvaltningen 2018-01-25
Riktlinjer - Lokalt aktivitetsstöd
Bilaga 1 - Konsekvensanalys
__________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsberedningen
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KFB § 9

Dnr KS 2015.852

Skurups kommuns samlade konstverk
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Beredningen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en lokal var konsten kan
förvaras när den inte hänger framme.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden väcker ett ärende om Skurups kommuns samlade konstverk.
Eftersom att det är gjort en inventering av Skurups kommuns ägda
konstverk och att detta finns i pappersform så vill vi att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram:
Vad det skulle kosta att få dessa digitaliserade
Om det finns att söka bidrag till detta.
Om man kan få dessa försäkringsvärderade
Vidare så skall kultur- och fritidsberedningen fortsätta se på hur man kan
förvara dessa på ett bevarande sätt och så att så många som möjligt kan
uppleva den konst som Skurups kommun äger.
Kultursamordnaren Christel Molin informerar beredningen (2016-01-12) att
kommunen ska träffa andra kommuner för att diskutera hur de arbetar med
dessa frågor.
Den nya kultursamordnaren, Lotta Oredsson, informerar beredningen (201708-15) om hur det ser ut idag med kommunens konstverk.
Lotta Oredsson, kultursamordnare, informerar (2017-09-12) om vad som
hänt sedan förra sammanträdet, bland annat inväntar förvaltningen på
kostnader för inköp av databas för att kunna digitalisera kommunens konst.
På kultur- och fritidsberedningens sammanträde den 2017-10-10 informerar
Lotta Oredsson att det kostar cirka 10 000:- att införskaffa en databas, 100
000:- för renoveringskostnader och 420 000:- för att projekt anställa en som
ska inventera konsten.
Ordföranden informerar beredningen 2017-12-19 att förvaltningen än så
länge inte hittat någon lämplig kandidat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christel Molin Kultursamordnare 2016-04-01
Tjänsteskrivelse Ann-Charlotte Oredsson 2017-11-08
Tidigare behandling
KFB Presidium: 2017-11-02 Förvaltningen får i uppdrag att komplettera

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13

KS 2017.1266

KFB § 9

Dnr KS 2015.852

tjänsteskrivelsen med att undersöka om arbetsmarknadsenheten kan hjälpa
till med att finna någon lämplig person som kan projektanställas för att
arbeta med inventeringen av kommunens konst och vad detta skulle
innebära för kostnader.
KFB § 65 2017-10-10, Kultur- och fritidsberedningens beslut: Förvaltningen
får i uppdrag att inkomma med en tjänsteskrivelse med preciserade
kostnader för inköp av databas, projektanställning och renoverings
kostnader. När tjänsteskrivelen inkommit får presidiet i uppdrag att besluta
hur ärendet ska behandlas, detta för att påskynda beslutet.
KFB § 58 2017-09-12, Kultur- och fritidsberedningens beslut: tacka för
informationen.
KFB § 50 2017-08-15, Kultur- och fritidsberedningens beslut: Beredningen
ger förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnader på att projektanställa en
person som ska inventera kommunens befintliga konstverk, samt kostnader
för inköp av databas och förslag på ändamålsenlig lokal för att förvara
kommunens konstverk och eventuella kostnader på detta.
KFB § 54, 2016-04-12, Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
kostnadsförslag på den totala kostnaden, och ta fram vilka bidrag som kan
sökas
samt upprätta en handlingsplan för projektet.
KFB § 16, 2016-01-12, Kultur- och fritidsberedning tackar för
informationen.
KFB § 108 2015-11-10 KFB väcker ett ärende om Skurups kommuns
samlade konstverk.
__________
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen
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KS 2017.1266

KFB § 10

Övrigt
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Frågan får ställas till serviceförvaltningen och beredningen vill ha svar till
nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Sven-Bertil Persson (C) ställer fråga om tjänstebeskrivningen avseende
kommunens nya inrättade tjänst, ungdomskulturutvecklare.
__________
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Beslutande organ
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Kultur- och fritidsberedningen

2018-02-13
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KFB § 11

Dnr KS 2018.37

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Behandlat motion om sociala kontrakt.
Behandlat ett väckt ärende om att kommunen bör satsa mer på kulturell
offentlig utsmyckning.
Förslag på att det lokala aktivitetsstödet till föreningslivet ska höjas gällande
åldern 7-20 år, från 6 kr/deltagartillfälle till 11 kr/deltagartillfälle.

__________

Justerandes signatur

