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Tid och plats:

Onsdag den 15 mars 2017, klockan 13:00- 15:00, Dönabergarummet i
läkarvillan

Beslutande ledamöter:

Sofia Nilsson (C)
Erling Emsfors (M)
Elisabeth Johansson (MP)
Sven-Arne Persson (S)
Lena Dahl Wahlgren (S)

Ersättare:
Övriga närvarande:

Tommy Johansson, utredare Strategisk planering och utredning
Lise-Lotte Lundin Petersson, avdelningschef måltidsenheten
Jan Carlson, enhetschef Kultur och Fritidsenheten § 12
Helena Zeberg, kulturansvarig § 12
Therese Svensson Collin, fritidsansvarig § 12
Mikael Torberntsson, stabschef
Rosie Håkansson, sekreterare

Justerare

Sven-Arne Persson (S)

Justeringens utförande

Onsdagen den 15 mars 2017 kl 16:00 i kommunhuset
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Rosie Håkansson

Ordförande

Sofia Nilsson (C)

Justerare

Sven-Arne Persson (S)

Utdragsbestyrkande

12 - 13
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Omsorgs och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2017-03-15

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-15

Datum då anslaget tas ned

2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Rosie Håkansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Information
- Utredare Strategisk planering och utredning Tommy Johansson och
avdelningschef ör måltidsenheten Lise-Lotte Petersson informerar om
Måltidsstrategin.
- Enhetschef Kultur och Fritidsenheten Jan Carlson, Kulturansvarig Helena
Zeberg samt Fritidsansvarig Therese Svensson Collin informerar om
Verksamhetsberättelse för kultur och fritid 2016.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet
2017-03-15
Sida 5/8

§ 12

2016-års priser och stipendier inom Kultur och Fritid
Dnr: KS 2017/00300

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut
 Bandet Dönaberga tilldelas årets kulturpris

 Johanna Carlsson tilldelas årets kulturstipendium – ungdom
 Föreningen FUB Östra Göinge tilldelas årets idrottspris och fritidspris
 Fabian Claëson tilldelas årets idrotts- och fritidsstipendium
 Lukas Ahlgren (BK Ore), Ida Bertsdotter (SS Delfin), Fabian Claëson (SS Delfin),
Ida Jönsson (BK Viking) tilldelas mästerskapsutmärkelser.

Beslutsmotivering
Kulturpris 2016:
Bandet Dönaberga har utnämnts till mottagare av kulturpriset 2016. Bandet hette från början
Anton och Dönabergapojkarna och startade Musik vid Immeln och är fortfarande aktiva 35 år
senare. Många har blivit berörda av bandets musik och därför får de mottaga detta kulturpris!
Kulturstipendium – Ungdom 2016:
Johanna Carlsson, Broby, har utsetts till mottagare av kulturstipendiet – ungdom 2016.
Johanna började spela saxofon på den kommunala musikskolan i Broby när hon var sex år
gammal. I samma veva började hon även i barnkör och fortsatte därefter till ungdomskören.
I samband med körsången började hon att ta sånglektioner. Varje år har hon deltagit i både
musikcaféer och större konserter som ABBA, schlager och Queen tillsammans med Osby
Musikskola. Vid 15 års ålder valde hon att börja ta gitarrlektioner för att kunna kompa sig
själv när hon sjunger. Nu går hon på det estetiska programmet med inriktningen musik på C4gymnasiet i Kristianstad och har deltagit i 2 av 3 ES-konserter. på fritiden skriver hon och
spelar in mycket egen musik. Hon har också spelat mycket utanför skolan och musikskolan,
till exempel på invigningar, i kyrkan, på bröllop och begravningar. 2015 samarbetade hon
med två producenter och spelade in en låt som finns på Spotify. Johannas passion och
engagemang för musiken har gjort att hon har utsetts till kulturstipendiet - ungdom!
Idrotts- och Fritidspriset 2016:
Föreningen FUB Östra Göinge erhåller Idrotts- och Fritidspriset 2016 för deras arbete
för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB
Östra Göinge har idag ca 200 medlemmar, är verksam i hela kommunen och drivs helt ideellt
och finansierar sin verksamhet med bidrag, sponsorer och eget arbete och om tillfälle ges
någon form av lotterier. Föreningens drivkraft och inriktning är att medlemmarna på sin fritid
ska kunna delta i olika aktiviteter till en för dem rimlig kostnad. Föreningen anordnar t.ex. en
danskväll med Wizex i januari varje år, disco i Glimåkra två ggr/år, bussresa till Liseberg en
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 12
gång/år, bussresa till Lund varje år till ”Skånerock”, en stor rockfest för handikappade, KIMgrupp med olika aktiviteter 6-8 ggr/år med olika inriktning varje gång, uppskattat bad i
badhuset i Broby varje lördag på vinterhalvåret, julfest med julbord för att nämna några.
FUBs ideella engagemang gör att de får mottaga detta pris!
Idrotts- och Fritidsstipendium – Ungdom 2016:
Fabian Claëson, SS Delfin, får Idrotts- och Fritidsstipendiet – ungdom 2016 för hans
fantastiska insatser inom simningen. Fabian tävlar i simning och är mycket framgångsrik
inom Parasimningen där han tävlar på grund av sin funktionsnedsättning som följer av ett
medfött ryggmärgsbråck. Fabian har under 2016 framgångsrikt tävlat vid SM i Parasimning
där han tog hela 3 silver och 2 brons. Fabian innehar 16 svenska rekord i parasimning och är
del i svenska parasportförbundets Utvecklingsteam som är en särskild satsning på talangfulla
parasportare. Utöver sina framgångar så visar Fabian prov på stor idrottslig glädje och
engagemang, han är driven och engagerad i såväl sin egen som sina kamraters idrottsliga
utveckling. Fabians insatser och framgångar inom parasporten gör att har får mottaga detta
stipendium.
Mästerskapsutmärkelser
Lukas Ahlgren, Broby, brottning för BK Ore, 1:a USM.
Ida Bertsdotter, Broby, simning för SS Delfin, 1:a i 100, 200 och 1 500 m frisim i klassen
30-34 år vid Master-SM.
Fabian Claëson, Hästveda, parasimning för SS Delfin, 3 st 2:a platser, 2st 3:e platser i SM i
Parasimning.
Ida Jönsson, Broby, brottning för BK Viking, 3:a på UVM 52kg (Tiblisi, Georgien) samt 1:a
på USM 52kg.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott

Sammanfattning av ärendet
Priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet skall beslutas.
Priserna och stipendierna är avsedda att som belöning, stimulans och uppmuntran utdelas till
personer, föreningar eller andra aktörer som gjort uppskattade, framgångsrika eller värdefulla
insatser, prestationer eller resultat inom kultur- och fritidsområdet.
Följande priser och stipendier skall beslutas:
Kulturpris, Kulturstipendium – Ungdom, Idrott- och fritidspris och Idrott- och
fritidsstipendium – Ungdom,
Gällande kommunens Mästerskapsutmärkelse så är det ett informationsärende då reglementet
för Mästerskapsutmärkelse fastställer vilka som kan få utmärkelsen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Forts § 12

Beslutsunderlag

 Familj och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-02-16
 Bilaga med förslag på pristagare och stipendiater 2017-02-27

Beslutet skickas till:
Jan Carlson, enhetschef Kultur och Fritid
Therese Svensson Collin, fritidsansvarig
Helena Zeberg, kulturansvarig
Pristagarna via Therese Svensson Collin samt Helena Zeberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Meddelanden
Dnr: KS 2017/00232

Omsorgs och utbildningsutskottets beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsens omsorgs- och utbildningsutskott

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen
1. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med
förläggning av elkabel, fastigheten
m. fl, fornlämning nr
69 i Knislinge socken, nr 99, nr 102 och nr 104 i Gryts socken. Dnr KS 2017/00232
2. Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ
villkor om arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning för nybyggnation inom fastigheten
, Kviinge socken. Dnr KS 2017/00232

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse 2017-02-02

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

med

