Protokoll

1 (17)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

Plats och tid

Kommunhuset - Mårten, 2018-03-13, kl. 17.30–19.30

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Martin Kalén, sekreterare
Charlotte Oredsson, Kulturssamordnare
Charlotte Palmstierna, Skånes Ridsportförbund, §12-14
Maria G Sånsson, Skånes Ridsportförbund, §12-14

Justerade paragrafer

§ 12 - 23

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2018-03-20, kl 10:00

Sekreterare

Martin Kalén
Ordförande

Albin Karlsson (S)
Justerare

Lars Dekan (SD)

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

Kultur- och fritidsberedningen

Sammanträdesdatum

2018-03-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-20

Datum då anslaget tas ned

2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Martin Kalén

Protokoll

2 (17)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

Beslutande
Göran Leander (S)
Lis-Lott Hortevall (M)
Fredrik Roström (S)
Birthe Thomsen (S)
Loubna Stensåker Göransson (M)

Sven-Bertil Persson (C)
Lars Dekan (SD)
Albin Karlsson (S)
Sten Hamberg (M)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Eva Hallmer Lindahl (L)
__________

Justerandes signatur

Protokoll

3 (17)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Val av justerare........................................................................................................................... 4
Godkännande av dagordningen .................................................................................................. 5
Nulägesbeskrivning och framtida behov för ridsporten inom Skurups kommun ...................... 6
Motion från Anders Kristiansen (-) Sven Rosengren (-) och Niklas Sjöberg (-) om
kommunalt stöd till verksamheter i Svaneholms slott ............................................................... 7
Kommande evenemang i kommunen ......................................................................................... 9
Beviljade medel och pågående motioner och medborgarförslag, samt vilka kulturstöd
som kan sökas av förvaltningen hos Region Skåne ................................................................. 10
Skurups kommuns samlade konstverk ..................................................................................... 11
Förslag till svar på motion från Sten Hamberg (M) om att måla om stolpen vid E65 ............. 13
Vem blir Region Skånes kulturpristagare 2018? ...................................................................... 14
Revidering av föreningsstöd..................................................................................................... 15
Övrigt ....................................................................................................................................... 16
Ärendeinformation till kommunfullmäktige ............................................................................ 17
__________

Justerandes signatur

Protokoll

4 (17)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 12

Val av justerare
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Till att justera dagens protokoll väljs Lars Dekan (SD).
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 13

Godkännande av dagordningen
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Ärende 5 ”Nulägesbeskrivning och framtida behov för ridsporten inom
Skurups kommun” och ärende 6 ”Motion om kommunalt stöd till
verksamheter i Svaneholms slott” flyttas till punkt 3 respektive 4. Därefter
godkänns dagordningen.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 14

Dnr KS 2018.58

Nulägesbeskrivning och framtida behov för ridsporten
inom Skurups kommun
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Tackar för presentationen.
Sammanfattning av ärendet
Skånes Ridsportförbund har på uppdrag av Skurups kommun och i dialog
med samtliga ridklubbar i Skurups kommun som är anslutna till Svenska
Ridsportförbundet genomfört en nuläges- och behovsanalys.
Charlotte Palmstierna och Maria G Sånesson från Skånes Ridsportförbund
presenterar rapporten för ledamöterna.

__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 15

Dnr KS 2017.1215

Motion från Anders Kristiansen (-) Sven Rosengren (-)
och Niklas Sjöberg (-) om kommunalt stöd till
verksamheter i Svaneholms slott
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Ger förvaltningen i uppdrag att yttra sig över motionen.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna föreslår:


Att kommunen ger till Vemmenhögs härads fornminnes- och
hembygdsförening ett årligt, med index justerat, ekonomiskt stöd
med utgångssumman 250 000 kronor, intill annat beslutas. För detta
stöd ska föreningen hålla minst en separat utställning per år,
arrangera Valborgsfirande, National-dagsfirande, Midsommarfirande
och Julmarknad samt ha museet öppet under sommarhalvåret.
Speciella visningar med lämpligt pedagogiskt material för
kommunens skolelever ska ske enligt skolförvaltningens önskemål.
Efter varje verksamhetsår ska föreningen inom två månader avge en
verksamhetsrapport till kommunstyrelsen som beskriver vilka olika
verksamheter man bedrivit och hur upplevelsen av dessa har varit,
även uppge besöksantal fördelat på barn, vuxna och skol-besök samt
särskilda andra händelser av betydelse för föreningens
kärnverksamhet.



Att kommunen ger till Svaneholms slotts andelsförening ett årligt,
med index justerat, ekonomiskt stöd med utgångssumman 350 000
kronor, intill annat beslutas. För detta stöd ska andelsföreningen
underhålla promenadslingan runt Svaneholmssjön, iståndhålla
slottsbyggnaden och dess omgivningar med fri tillgång för
allmänheten. Vidare ska föreningen fritt upplåta utrymme för
kommunal sammankomst vid fem tillfällen per år. Efter varje
verksamhetsår ska föreningen inom två månader avge en
verksamhetsrapport till kommunstyrelsen som beskriver hur
föreningen genomfört förbehållen för det kommunala stödet.



Att dessa båda kommunala stöd regleras i avtal med full
ömsesidighet mellan parterna.

Beslutsunderlag
Motion, daterad 2017-12-08.

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 15

Dnr KS 2017.1215

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige §38 beslutar att remittera motionen till kultur- och
fritidsberedningen.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 16

Kommande evenemang i kommunen
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ann-Charlotte Oredsson, kultursamordnare, informerar om kommande
evenemang i kommunen.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 17

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
Inget att rapportera om.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 18

Dnr KS 2015.852

Skurups kommuns samlade konstverk
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Tackar för informationen.
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.
Ann-Charlotte Oredsson, kultursamordnare, informerar beredningen (201803-13) att förvaltningen än så länge inte har hittat någon lämplig lokal för att
förvara konsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christel Molin Kultursamordnare 2016-04-01
Tjänsteskrivelse Ann-Charlotte Oredsson 2017-11-08

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 18

Dnr KS 2015.852

Tidigare behandling
KFB § 9 2018-02-13, Kultur- och fritidsberedningen ger förvaltningen i
uppdrag att ta fram en lokal var konsten kan förvaras när den inte hänger
framme.
KFB Presidium: 2017-11-02 Förvaltningen får i uppdrag att komplettera
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.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 19

Dnr KS 2017.471

Förslag till svar på motion från Sten Hamberg (M) om
att måla om stolpen vid E65
Kultur- och fritidsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avskrivs.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Sten Hamberg (M) föreslår han att stolpen vid E65 målas
om.
Konstnären, Jon Leifson, som har skapat statyn medverkade under kulturoch fritidsberedningens sammanträde den 2017-12-19. Konstnären
informerar beredningen att befintlig färg valdes utifrån praktiska skäl då den
ej behöver rengöras. Konstnären har inga problem om att stolpen målas om
till en blå färg dock behövs den hållas ren.
På kultur- och fritidsberedningens sammanträde 2018-03-13 bestämmer
motionären att dra tillbaka sin motion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Motion daterad den 19 april 2017
Tidigare behandling
Kultur- och fritidsberedningen (2017-12-19) ger förvaltningen i uppdrag att
kostnadsberäkna vad det skulle kosta att måla stolpen till en blå färg samt
kontakta huvudsponsorerna som bidragit till statyns uppkomst om det är ok
att måla om stolpen.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 20

Vem blir Region Skånes kulturpristagare 2018?
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Kultur- och fritidsberedningen nominerar Michael Segerström till regionens
kulturpris 2018.
Sammanfattning av ärendet
Region Skåne välkomnar förslag på kulturpristagare från de skånska
kommunernas kulturnämnder/motsvarande och förvaltningar.
Från den 19 februari kan nämnder som vill nominera kulturpristagare ge
förslag med en kort motivering. Sista dag för nominering är 28 mars 2018.
Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne
genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse
och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse.
Kulturpriset tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga skapande
bidragit till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Personen ska ha
anknytning till Skåne.
Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman för 2018 är 100 000
kronor.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 21

Dnr KS 2016.183

Revidering av föreningsstöd
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Beredningen ger presidiet i uppdrag att besluta om hur beredningen ska
arbeta vidare i frågan.
Sammanfattning av ärendet
Fritidsstrategen informerar beredningen om nuvarande stöd och presenterar
statistik gällande föreningarnas deltagande i föreningslivet. Vid kommande
sammanträde ska en workshop hållas kring det framtida stödet.
Maria Tsakiris, enhetschef för kultur och samhälle på Region Skåne,
informerar beredningen (2017-03-14) om Region Skånes arbete i olika
kulturfrågor.
På kultur- och fritidsberedningens sammanträde den 2017-04-11 informerar
Peter Rosenkvist, Skåneidrotten, om deras arbete för att stärka kommunens
idrottsföreningar. Efter detta genomfördes en workshop där man diskuterade
bland annat vilka förväntningar som ledamöterna har på kommunens
föreningar.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Sammanställning av KFB Workshop (2017-04-11).
Bilaga 2 - Föreningsdialog - Gällande föreningsstöd
Bilaga 3 - Skåneidrottens rekommendationer
Förslag - Riktlinjer för kommunalt föreningsstöd

__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 22

Övrigt
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Tackar för svaret.
Sammanfattning av ärendet
På kultur- och fritidsberedningens sammanträde 2018-02-13 ställde SvenBertil Persson (C) fråga om tjänstebeskrivningen avseende kommunens nya
inrättade tjänst, ungdomskulturutvecklare.
Förvaltningschefen Eva-Marie Engström svarade Sven-Bertil Persson enligt
följande:
Som ungdomskulturutvecklare i Skurups Kommun ska man ha en central
roll och verka för en rådgivande och utvecklande stödfunktion i kommunens
olika delar som berör ungdomar och ungdomars kultur. Förvaltningens egna
verksamheter som bibliotek, kulturskola, föreningsliv, kulturverksamhet,
fritidsgårdar etc. och kommunens förvaltningar inom skola och socialtjänst,
ska inom sina egna utvecklingsområden ha ungdomskulturutvecklaren som
resurs och detta genom t ex projekt, arbetsgrupper och nätverk, såväl lokala
som regionala. Arbete med t ex bidragssök, politiska mål, projektutveckling,
omvärldsanalys och nätverkande ska vara viktiga delar i
ungdomskulturutvecklarens arbete.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-03-13

KS 2017.1267

KFB § 23

Dnr KS 2018.37

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Fått en presentation av Skånes Ridsportförbund som har på uppdrag av
Skurups kommun och i dialog med samtliga ridklubbar i Skurups kommun
som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet genomfört en nuläges- och
behovsanalys.
Nominerat Michael Segerström till Region Skånes kulturpristagare 2018.
Fått en uppdaterad information gällande kommunens samlade konstverk där
det fortfarande saknas lokal för att förvara kommunens konst.
__________

Justerandes signatur

