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Kulturnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-03-14

KN 2018/16

Plats och tid

Söderslättshallen, Stora konferensrummet kl. 15.00–16.15

Beslutande

Gunilla Thysell (-), Ordförande
Rolf Persson (SÖS)
Solveig Lundgren (S), vice ordförande
Linda Hägg (M)
Anna Holst (SD)
Rolf Stridsberg (C)
Margaretha Blennhede (L)
Layal Chidiac (S)

Tjänstgörande ersättare

Olof Blennhede (L)
Dennis Ispiroglu (S)
Lars Raneke (M)

Ersättare
Övriga
Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Paragrafer

18-27

Sekreterare
Annika Eriksdotter
Ordförande
Gunilla Thysell (-)

Justerare

Linda Hägg (M)

Anna Holst (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kulturnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-27

Datum då anslaget tas ned

2018-04-18

Förvaringsplats
Underskrift
Annika Eriksdotter
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§ 21 Medborgarförslag 2013 - Fristadsförfattare för demokrati och kultur
Dnr KN 2013/169

Ärendebeskrivning
I medborgarförslag år 2013 föreslog Lars Hemzelius att Trelleborg ska bli Sveriges
sjunde författarfristad, se bilaga.
Förslaget motiveras huvudsakligen med att vi i Sverige ofta tar yttrandefriheten för
given, men i andra länder dör journalister och författare för att de utnyttjar denna
mänskliga rättighet. Trelleborgs invånare kan visa sitt stöd genom att kommunen
ger en journalist, författare eller dramatiker en fristad i två år för att kunna leva och
fortsätta arbeta med sitt skrivande i trygghet.
Kulturnämnden yttrade sig den 26 februari 2014 genom att ställa sig positiv till
förslaget men saknade pengar i sin ram för att bekosta fritstadsförfattareprogram.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2014 att återremittera ärendet för vidare
utredning och för att avvakta dom i mål om laglighetsprövning från fullmäktige i
Gävle gällande att göra Gävle till en fristadskommun. Kammarrätten i Sundsvall
fann att det är en kommunalangelägenhet att bilda en fristadskommun och att det
inte strider mot förbudet om stöd till enskild.

Beredning
För att gå vidare med frågan behöver kommunstyrelsen ökad kunskap i ämnet och
remitterade i december 2017 därför följande frågeställningar till kulturnämnden:
1. Vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser ser kulturnämnden att
bildandet av en författarfristad skulle medföra?
2. I vilken omfattning och under vilken tidsperiod skulle beslutet gälla?
3. I vilken mån finns det stöd för en författarfristad hos de lokala kultur- och
fritidsföreningarna?
De ekonomiska åtagandena är stora och långsiktiga; bostad och försörjning för
en person samt eventuellt dennes familj är de första åtaganden, samt en koordinator
för programmet. Ofta blir en kommun inte författarfristad bara för en period utan
gör detta långsiktigt.
Genom förfrågan till ideella sektorn via Trelleborg Tillsammans Kulturutskott kan
konstateras att man i princip är positiv till detta men att stöd i frågan idag inte
finns för en författarfristad i detta utförande. Man menar istället att mer och annat
kan göras genom föreningsinsatser med liknande ekonomiska förutsättningar.
Arbetsmarknadsförvaltningen ser positivt på sakfrågan och har flera insatser
som de ka bistå med. En koordinator för fristadsprogram bör anställas, med
övergripande ansvar för programmet och dess genomförande och utveckling.

Justerares signaturer
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Beslut
Kulturnämnden beslutar
att ställa sig positiv till författarfristad men
att det i dagsläget inte är ekonomiskt möjligt för Trelleborgs kommun att ansluta
sig till författarfristadsprogrammet.
att överlämna utredningen till kommunstyrelsen

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

