Protokoll

1 (18)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

Plats och tid

Kommunhuset - Mårten, 2018-12-11, kl. 17.30–19.30

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga närvarande

Martin Kalén, sekreterare

Justerade paragrafer

§ 79 - 89

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2019-01-02 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

2018-12-11

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-02

Datum då anslaget tas ned

2019-01-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Skurup

Anslaget uppsatt av

Martin Kalén

Protokoll

2 (18)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

Beslutande
Sven-Bertil Persson (C)
Lars Dekan (SD)
Göran Leander (S)
Lis-Lott Hortevall (M)
__________

Justerandes signatur

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

Protokoll

3 (18)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

Godkännande av dagordningen .................................................................................................. 4
Val av justerare........................................................................................................................... 5
Uppdrag att utreda behov för ridsporten inom Skurups kommun .............................................. 6
Kommande evenemang i kommunen ......................................................................................... 8
Förslag från Mackleanskolan om en laglig graffitivägg ............................................................ 9
Förslag från Slimmingeby skolan om mer lekutrustning på badet........................................... 10
Förslag från Slimmingeby skolan och Mackleanskolan om en skateboardpark/bana ............. 11
Skurups kommuns samlade konstverk ..................................................................................... 12
Revidering av föreningsstöd..................................................................................................... 15
Väckt ärende om att uppföra en graffitiväg vid Mossbystrand ................................................ 17
Ärendeinformation till kommunfullmäktige ............................................................................ 18
__________

Justerandes signatur

Protokoll

4 (18)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 79

Godkännande av dagordningen
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Ärende 11 ”Inriktningsmål 2020” stryks och ärende 9 ”Uppdrag att utreda
behov för ridsporten inom Skurups kommun” flyttas till ärende 3 på
dagordningen, därefter godkänns dagordningen.
__________

Justerandes signatur

Protokoll

5 (18)

Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 80

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

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 81

Dnr KS 2018.58

Uppdrag att utreda behov för ridsporten inom Skurups
kommun
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Tackar för informationen.
Sammanfattning av ärendet
Skånes Ridsportförbund har på uppdrag av förvaltningen genomfört en
nuläges- och behovsanalys som har presenterats för kultur- och
fritidsberedningen, se bilaga 1 ”Utredning”. Rapporten belyser behovet av
en modern och ändamålsenlig anläggning i kommunen.
Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsberedningen i uppdrag att
fortsätta utreda framtida behovet för ridsporten och eventuell
ridsportanläggning i Skurups kommun. Utredningen ska även omfatta
ridbanorna i Örsjö.
Sekreteraren informerar beredningen (2018-12-12) om den pågående
utredningen som förhoppningsvis är klar i januari.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-06-08.
Rapport om ridföreningar.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 378:
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsberedningen i uppdrag att
fortsätta utreda framtida behovet för ridsporten och eventuell
ridsportanläggning i Skurups kommun. Utredningen ska även omfatta
ridbanorna i Örsjö. Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11. För
finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 306:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag: Kommunfullmäktige ger kulturoch fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida behovet för
ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14, § 220: Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 81

Dnr KS 2018.58

beredningens förslag.
Kultur- och fritidsberedningens förslag: Kommunfullmäktige ger kulturoch fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida behovet för
ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-06-12, § 49: Kommunfullmäktige
ger kultur- och fritidsberedningen i uppdrag att fortsätta utreda framtida
behovet för ridsporten och eventuell ridsportanläggning i Skurups kommun.
Uppdraget ska redovisas senast 2018-12-11.
För finansiering av utredningen anvisas 50 000 kronor ur årets resultat.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-05-15, § 37: Kultur- och
fritidsberedningen väcker ett ärende om att fortsätta arbeta kring framtida
behov för ridsporten inom Skurups kommun.
Kultur- och fritidsberedningen 2018-03-13, § 14: Tackar för
presentationen.
__________
Beslutet skickas till:
Serviceförvaltningen.

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 82

Kommande evenemang i kommunen
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Tackar för informationen.
Beredningen vill lägga till i protokollet att invigningen av biblioteket var
ett mycket trevligt arrangemang.
Sammanfattning av ärendet
Sekreteraren informerar om bibliotekets invigning i samband med
julskyltningen samt att kommunen anordnat en julfika för kommunens
föreningar samt övriga intressenter där kommunen presenterade den nya
organisationen.
__________

Justerandes signatur

Protokoll
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 83

Dnr KS 2018.765

Förslag från Mackleanskolan om en laglig graffitivägg
Kultur- och fritidsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Bifall med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag från Mackleanskolan om en laglig graffitivägg i Skurups
tätort.
Förvaltningen har under höstlovet arrangerat en ungdomsmässa där en av
aktiviteterna var graffitimålning. Utfallet med att prova på graffiti blev att
aktiviteten till största del tilltalade de yngre barnen och deras målsmän.
Väldigt få äldre ungdomar deltog under workshopen. Vidare under 2019 har
man för avsikt att erbjuda prova på tillfällen med graffiti och då på arenor
som riktar sig till äldre ungdomar såsom Gummifabriken och
fritidsgårdarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-05
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-05.
Motion daterad 2017-04-21.
Tidigare behandling
Kultur- och fritidsberedningen, 2018-09-11, - Beredningen bordlägger
ärendet till decembersammanträdet med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Barn- och ungdomsfullmäktige, 2017-05-29, - Medborgarförslaget
remitteras till kultur och fritidsberedningen.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 84

Dnr KS 2018.763

Förslag från Slimmingeby skolan om mer lekutrustning
på badet
Kultur- och fritidsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Skolrådet på Slimmingeby Skola föreslår i ett medborgarförslag att det ska
finns mer lekutrustning på badet i Skurup.
Medborgarförslaget skrevs den 2017-04-24, efter detta så har en
vattenrutschbana införskaffats till badet i Skurup, detta gjordes under
sommaren 2017. Badet har även införskaffat lite mindre lekutrustningar som
besökarna kan låna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-12-05
Tidigare behandling
Barn- och ungdomsfullmäktige 2017-05-29 - Medborgarförslaget remitteras
till kultur- och fritidsberedningen.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 85

Dnr KS 2018.766

Förslag från Slimmingeby skolan och Mackleanskolan
om en skateboardpark/bana
Kultur- och fritidsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Bifall med hänvisning till tjänsteskrivelsen att frågan ska behandlas i
förslaget om Rutgerskolans framtid.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag från skolrådet Mackleanskolan och Slimmingeby skola
om att det byggs en skateboardpark/bana i Skurup.
Förvaltningen är positiv till att anlägga en skateboardpark och
förvaltningens förslag på plats är vid Rutgerskolans utomhusområde.
Fördelar med denna plats är att den ligger centralt i kommunen med närhet
till ett flertal skolor samt att Skurups Sparbank Arena ligger i anslutning.
I nuläget finns det inga beslut på vad som kommer hända med Rutgerskolan
men förvaltningens förslag är att skolan görs om till kulturhus där man även
utvecklar utomhusmiljön där en skateboardpark ingår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-05
Medborgarförslag från Slimmingeby skola och Mackleanskolan om en
skateboardbana/park 2017-05-10.
Tidigare behandling
Barn- och ungdomsfullmäktige beslutade 2017-05-29 att
medborgarförslaget remitteras till kultur- och fritidsberedningen.
__________

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 86

Dnr KS 2015.852

Skurups kommuns samlade konstverk
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Det väckta ärendet avslutas med hänvisning till att kommunen anställt en
person som ska inventera kommunens konstverk. Förvaltningen får i
uppdrag att göra en återrapportering/uppföljning av inventeringen till berörd
beredning och kommunfullmäktige senast i augusti 2019.
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.
Ann-Charlotte Oredsson, kultursamordnare, informerar beredningen (201805-15) att förvaltningen har hittat en lämplig lokal för att förvara konsten.

Justerandes signatur
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 86

Dnr KS 2015.852

Gällande rekryteringen så pågår en förhandling med en tänkbar kandidat.
Ann-Charlotte Oredsson, kultursamordnare, informerar beredningen (201809-11) att förvaltningen än så länge inte hittat någon lämplig kandidat som
har den kunskap som efterfrågats.
Beredningen beslutar på sammanträdet att förvaltningen bör utföra en
enklare inventering av kommunens konst som innefattar bild och var det
finns i kommunen.
Ordföranden informerar den 2018-10-09 att förvaltningen har hittat en
lämplig kandidat som skulle kunna utföra inverteringen av kommunens
konst, dock är inte anställningsavtalet påskrivet i detta skede utan
beredningen får behandla ärendet igen vid nästa sammanträde.
Kultur- och fritidsberedningen får information från sekreteraren att det i
nuläget inte är klart med någon som ska arbeta med inventeringen av
kommunens konst. Förhoppningsvis ska det vara klart innan nästa beredning
sammanträde.
På kultur- och fritidsberedningens sammanträde den 2018-12-12 informerar
sekreteraren att kommunen har med hjälp av finansiering av
arbetsförmedlingen anställt en person som ska inventera kommunens
konst.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christel Molin Kultursamordnare 2016-04-01
Tjänsteskrivelse Ann-Charlotte Oredsson 2017-11-08
Tidigare behandling
KFB § 77 2018-11-13, Tackar för informationen, ärendet ska behandlas på
kommande sammanträde.
KFB § 32 2018-05-15, beredningen tackar för informationen.
KFB § 18 2018-03-13, Tackar för informationen.
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
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 86

Dnr KS 2015.852

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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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 87

Dnr KS 2016.183

Revidering av föreningsstöd
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Förslaget på nya riktlinjer och föreningsstöd skickas på remiss till samtliga
föreningar i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsberedningen arbetar med att revidera kommunens
samtliga föreningsstöd samt bestämmelser och riktlinjer. Arbetet inledes
under 2017 med en workshop i beredningen där ledamöterna fick diskutera
de framtida stöden och riktlinjerna. Utöver detta har även en workshop
tillsammans med föreningarna och Skåneidrotten genomförts. Beredningen
har även haft besök utav Maria Tsakiris, enhetschef för kultur och samhälle
på Region Skåne (2017-03-04), där hon informerade beredningen om
Region Skånes arbete i olika kulturfrågor.
Tidplanen för projektet är att de nya stöden ska harmoniseras med
införandet av ett nytt boknings- och bidragssystem i kommunen, vilket
planeras till 2020.
Under kultur- och fritidsberedningens sammanträde 2018-11-14 deltog Mats
Werne, Sportkonsult, som presenterade en utredning om kommunens totala
föreningsstöd. Efter presentationen diskuterades det nya förslaget där Mats
Werne gav några synpunkter och frågeställningar som diskuterades i
beredningen.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Sammanställning av KFB Workshop (2017-04-11).
Bilaga 2 - Föreningsdialog - Gällande föreningsstöd
Bilaga 3 - Skåneidrottens rekommendationer
Bilaga 4 - Utredning avseende det totala föreningsstödet
Förslag - Riktlinjer för kommunalt föreningsstöd
Tjänsteskrivelse - 2018-12-05
Tidigare behandling
2018-11-13 § 74 Kultur- och fritidsberedningens beslut: Ger presidiet i
uppdrag att gå igenom de synpunkter och frågetställningar som uppkom på
dagens sammanträde, ärendet ska behandlas på nytt i december.
2018-06-12 § 50 Kultur- och fritidsberedningens beslut: Tackar för
informationen.
2018-03-13 § 21 Kultur- och fritidsberedningens beslut: Beredningen ger
Justerandes signatur
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Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 87

Dnr KS 2016.183

presidiet i uppdrag att besluta hur beredningen ska arbeta vidare i frågan.
2017-04-11 - § 31 Kultur- och fritidsberedningens beslut: Tackar Peter
Rosenkvist från Skåneidrotten för besöket.
2017-03-14 - § 20 Kultur- och fritidsberedningens beslut: Beredningen
tackar för informationen.
2017-01-10 - § 5 Kultur- och fritidsberedningens beslut: Tackar för
informationen
2016-02-09 - § 23 Kultur- och fritidsberedningen beslutar att revideringen
av kommunens föreningsstöd fortsätter kommande sammanträde där
samtliga stöd ska behandlas.

__________
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Beslutande organ

Sammanträdesdatum

Diarienummer

Kultur- och fritidsberedningen

2018-12-11

KS 2018.684

KFB § 88

Väckt ärende om att uppföra en graffitivägg vid
Mossbystrand
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Beredningen godkänner det väckta ärendet och ger förvaltningen i uppdrag
att yttra sig över förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Lis-Lott Hortevall (M) väcker ett ärende på kultur- och fritidsberedningens
sammanträde 2018-12-12 om att uppföra en graffitivägg vid badplatsen
Mossbystrand under hela sommaren. Förslag på plats är den platsen som
inte är fridlyst söder om kiosken. Storlek på graffitiväggen bör vara
6000*2400 mm.
__________
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KFB § 89

Dnr KS 2018.37

Ärendeinformation till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsberedningens beslut
Det väckta ärendet om konstinventeringen har avslutats med hänvisning att
kommunen nu anställt en person som ska inventera kommunens konst.
Finansiering av tjänsten görs utav arbetsförmedlingen.
Arbetet med revideringen av föreningsstödet fortgår, nästa steg är att
förslaget nu ska gå ut på remiss till samtliga föreningar.
Sandåkra Ridklubbb besökte sammanträdet med anledning av
ridutredningen som inom kort är klar för behandling.
__________

Justerandes signatur

