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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag 2013 - Fristadsförfattare för
demokrati och kultur
Ärendebeskrivning
Lars Hemzelius inkom 2013 med ett medborgarförslag om att Trelleborgs kommun
ska bli Sveriges sjunde författarfristad. Förslaget motiveras huvudsakligen med att
vi i Sverige ofta tar yttrandefriheten för given, när journalister och författare i andra
länder dör 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.

Beredning
The International Cities of Refuge Network (ICORN) är det nätverk som
organiserar städer som erbjuder skydd till utsatta konstnärer och författare.
Att ansluta sig till ICORN och bjuda in en fristadsförfattare innebär bland annat ett
långtgående ekonomiskt åtagande. Värdkommunen åtar sig att under två år bekosta
författarens uppehälle, resor, medlemskap, m.m. Värdkommunen åtar sig även att
anställa en s.k. fristadskoordinator som ska arbeta med konstnärens och eventuell
medföljande familjs möjligheter till en trygg, fungerande och stimulerande
vardag i arbete och vila.

--Kulturnämnden yttrade sig den 26 februari 2014 genom att ställa sig positiv till
förslaget men saknade pengar i sin ram för att bekosta ett författarfristadsprogram.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2014 att återremittera ärendet för vidare
utredning och för att avvakta domstolsavgörande gällande författarfristadsprogram.
Kammarrätten i Sundsvall fann den 25 mars 2015 att det är en kommunal
angelägenhet att inrätta en författarfristad och att det inte strider mot förbudet om
stöd till enskild.
I december 2017 skickades en förvaltningsremiss till kulturnämnden med följande
frågeställningar:
Vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser ser kulturnämnden att
bildandet av en författarfristad skulle medföra?
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I vilken omfattning och under vilken tidsperiod skulle beslutet gälla?
I vilken mån finns det stöd för en författarfristad hos de lokala kultur- och
fritidsföreningarna?
Kulturnämnden har gjort en förfrågan till de lokala kultur- och fritidsföreningarna
(ideella sektorn) via Trelleborg Tillsammans Kulturutskott och konstaterar att de i
princip är positiv till förslaget men att stöd i frågan idag inte finns då de anser att
mer och annat kan göras genom föreningsinsatser med liknande ekonomiska
förutsättningar.
Kulturnämnden har även tillfrågat arbetsmarknadsförvaltningen som ser positivt på
sakfrågan och har flera insatser de ka bistå med.
Kulturnämnden beslutade vid sammanträde den 14 mars 2018 att besvara remissen
med att ställa sig positiv till en författarfristad men att det i dagsläget inte är
ekonomiskt möjligt för Trelleborgs kommun att ansluta sig till
författarfristadsprogrammet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att besvara medborgarförslaget med att kommunen inte kommer att gå vidare med
förslaget då det innebär ett alltför omfattande och långtgående ekonomiska
åtagande.

