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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 24 januari 2019 Dnr KFN 2019/2

kultur- och fritidsnämnden

Dialoger och informationsärenden kultur- och 
fritidsnämnden 2019-02-26

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden är anmälda till dagens 
sammanträde

1. Alkoholenheten presenterar sig själva och sin verksamhet.
2. Kulturpolitisk konferens i Ystad och utbildning i ansvarsfull 

tillståndsgivning.
3. Uppstartskonferens för nämnden

  

Kansliavdelningen

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef fritid och turism
Direkt 0417-18117
Mobil 0709-958117
ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Tomelilla den 11 februari 2019 Dnr KFN DiaNr

Kultur och fritidsnämnden

Bidragsreglerna för föreningar inom kultur och fritid

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att inrätta en arbetsgrupp som arbetar 
fram ett förslag till nya bidragsregler utifrån resultatet och den politiska 
inriktningen. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa 
sammanträde den 26 mars 2019 presentera följande

 Förslag till arbetsgrupp inklusive namn
 Skriftligt uppdrag till arbetsgruppen
 Tidsplan

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att se över 
bidragsreglerna för föreningar inom kultur och fritid. Konsult Mats 
Werme fick uppdraget att se över bidragsreglerna. Konsultfirman har gjort 
en genomgående analys där alla föreningar inom kultur och 
fritidsverksamheten som får ekonomiskt stöd har fått lämna synpunkter.. 
Det har också gjorts djupintervjuer med politiker, tjänstemän samt 
föreningar. 

En beräkning har även gjorts av vad de faktiska lokalkostnaderna är i de 
lokaler som föreningarna hyr av kommunen. 

På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 december 2018 
presenterade Mats Werme och Jeanette Skoog resultatet av uppdraget. 

Utifrån resultatet av översynen föreslår förvaltningen kultur och 
fritidsnämnden att inrätta en arbetsgrupp och ge den i uppdrag att göra en 
översyn av bidragsreglerna. Förslagsvis består arbetsgruppen av två 
representanter från kultur- och fritidsnämnden, två representanter från 
förvaltningen, en sakkunnig inom området föreningsbidrag och vardera en 
representant från idrottsföreningarna respektive kulturföreningarna i 
kommunen. Sammankallande i arbetsgruppen föreslås bli en tjänsteman 
från kultur- och fritidsverksamheten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kultur och fritidschef Marina Hansson, 11 februari 2019.

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef fritid och turism

Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidschef Marina Hansson
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ÖVERENSKOMMELSEN

SKÅNE

Överenskommelse 
om samverkan mellan 
Region Skåne och 
Idéburen sektor i Skåne
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Som första region i Sverige undertecknade vi –den idéburna sektorn i  
Skåne och Region Skåne– 2010 en unik överenskommelse om samverkan.

De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av de-
mokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen. Det är 
i samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorns olika roller och 
funktioner som mervärde uppstår.

Överenskommelsen är en gemensam viljeyttring för samverkan och  
engagemang, som vi nu vill utveckla vidare.

Med överenskommelsen vill vi även medverka till att stärka demokratin, 
öka delaktigheten och minska utanförskapet i Skåne.

Överenskommelsens värdegrund bygger på sex principer om samverkan: 

• Självständighet och oberoende
• Dialog
• Kvalitet 
• Långsiktighet 
• Öppenhet och insyn
• Mångfald

De sex principerna utgår från de nationella överenskommelserna som  
träffats mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges kommuner 
och landsting (SKL). 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN

VÅRA 6 PRINCIPER
1. Självständighet och oberoende
2. Dialog
3. Kvalitet 
4. Långsiktighet 
5. Öppenhet och insyn
6. Mångfald

Beskrivning av våra sex principer finns på sidan 11.
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Vår vision
Visionen med överenskommelsen 
är att bidra till att nå den regionala 
utvecklingsstrategins målbild ”det 
öppna Skåne” där alla har lika 
värde och känner sig delaktiga och 
där vi gemensamt tar ansvar för den 
miljömässiga, sociala, ekonomiska 
och kulturella utvecklingen. 

Vårt mål
Målet med vår unika överenskom-
melse är, att genom utvecklad 
samverkan och samarbete inom 
och mellan oss samt med andra 
samhällsaktörer, bidra till att uppnå 
visionen ”det öppna Skåne”. Det 
ska ske inom våra fem utvecklings-
områden.

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN
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Våra utvecklings-
områden
Vi har i vår samverkan identifierat nedanstående fem 
utvecklingsområden som utgör förutsättningen för att 
nå en hållbar samhällsutveckling. De mänskliga rättig-
heterna och barnrättsperspektivet skall genomsyra 
arbetet med utvecklingsområdena.

VÅRA 5 UTVECKLINGSOMRÅDEN 
1. Samverkan
2. Delaktighet och inflytande
3. Idéburet entreprenörskap
4. Idéburen sektor och Ideellt engagemang
5. Lärande och Forskning 

Utvecklingsområdena och vad som skall genom-
föras beskrivs i en tidssatt utvecklingsplan 
och hur genomförandet skall ske i en tidssatt 
handlingsplan. 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN
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Om oss
Den idéburna sektorn omfattar orga-
niserade verksamheter som bygger på 
demokratiska värderingar samt gynnar 
samhälls- eller medlemsintresset. Verk-
samheterna är organisatoriskt fristående 
från den offentliga sektorn och bedrivs i 
icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, 
samfund, stiftelser eller liknande samman-
slutningar.  

Region Skåne ansvarar för hälso- och 
sjukvården i Skåne, har ett lagstadgat 
ansvar att ta fram en regional utvecklings-
strategi för Skåne, ansvarar för kommu-
nikationer, kultur samt samverkar med 
Skånes kommuner, myndigheter och med 
andra regioner i och utanför Sverige.  

Vår organisation
För överenskommelsearbetet finns en styrgrupp och en beredningsgrupp. Styrgrupp 
respektive beredningsgrupp består av högst 14 ledamöter, varav hälften utses av  
Region Skåne. 

Styrgruppens uppdrag:
• besluta om en tidssatt utvecklings- och  

handlingsplan
• fastställa den ekonomiska inriktningen 

och upprätta budget för kommande år
• kommunicera, implementera och för-

ankra gruppens förslag och beslut 
• ansvara för kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering av överenskommelsen

Styrgruppen har rätt att adjungera personer 
att delta vid möten.

Beredningsgruppens uppdrag:
• upprätta och verkställa en tidssatt 

handlingsplan efter beslut i styrgruppen
• bereda ärenden till styrgruppens möten
• upprätta en intern budget inom den 

fastställda ekonomiska ramen

Beredningsgruppen har rätt att adjungera 
personer att delta vid möten.

Utveckling och  
samordning av  
överenskommelsen
För utveckling och samordning av 
arbetet med den regionala överens-
kommelsen är det av centralt värde 
att de idéburna organisationerna har 
rimligt stöd för detta utvecklings- och 
samordningsarbete. Detta arbete 
finansieras genom att medel årligen 
avsätts i Region Skånes budget. 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN
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Anslutning
Idéburna organisationer i Skåne kan ansluta  
sig till denna överenskommelse. Anslutnings- 
blankett finns på överenkommelsens hem-
sida: www.overenskommelsenskane.se.

Anslutning godkänns av beredningsgruppen  
inom överenskommelsen. Alla idéburna 
organisationer som anslutit sig till överens- 
kommelsen kommer att visas på överens- 
kommelsens hemsida. Varje idéburen 
organisation tar själv ställning till om den 
vill stödja och underteckna överenskom-

melsen i dess helhet eller inte. De idéburna 
organisationer som väljer att inte ansluta 
sig till överenskommelsen ska behandlas 
på likvärdiga villkor som anslutna. 

Uppföljning/Utvärdering
Överenskommelsen skall kontinuerligt 
följas upp och extern utvärdering skall 
ske vart fjärde år och därefter vid behov 
revideras.

1. SJÄLVSTÄNDIGHET OCH OBEROENDE
Idéburna organisationer och verksamheter formulerar 
sitt uppdrag i samhället utifrån sin värdegrund och 
ska kunna ha en kritiskt granskande roll som röst- 
bärare och opinionsbildare. Idéburna organisationer i 
Skåne ska kunna ha den rollen utan att riskera sam-
verkan eller sitt ekonomiska stöd i förhållande till det 
offentliga. Region Skåne strävar efter att underlätta 
idéburna organisationers självständighet och oberoende. 
För att säkerställa oberoendet är det avgörande att 
skapa långsiktighet när det gäller beslut, finansiering 
och andra förutsättningar som påverkar idéburna  
organisationer. Långsiktigheten måste dock balanseras 
med utrymme för flexibilitet och nyskapande.

Beskrivning av 
våra

SEX PRINCIPERÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN

6 principer
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2. DIALOG
Den idéburna sektorn bidrar till att öka demokratiskt del-
tagande och folkligt inflytande. Relationen mellan idéburna 
organisationer i Skåne och Region Skåne ska präglas av 
ansvar, ömsesidighet och tillit och utgå från bådas förut-
sättningar, tillvarata bådas perspektiv och kompetens. För 
att ge bra förutsättningar för detta stöd till demokratin ska 
samverkansformerna vara öppna, regelbundet återkom-
mande och präglas av ett inkluderande förhållnings- och 
arbetssätt. Dialogen mellan parterna syftar till att bredda 
och fördjupa beslutsunderlag och till att skapa förståelse 
och förtroende för varandra. 

3. KVALITET
Idéburna organisationer består huvudsakligen av breda och 
ofta ideellt baserade verksamheter och organisationerna 
och deras medlemmar avgör och säkrar själva kvaliteten 
i sin egen verksamhet. Närheten till medlemmarna och 
brukarna och deras perspektiv är den idéburna sektorns 
främsta kvalitet. 

Region Skåne har ofta lagstadgade krav på kvalitet i sin 
verksamhet. När den idéburna sektorns organisationer utför 
verksamhet på uppdrag av Region Skåne ska parterna enas 
om vilka kvalitetskrav som ska gälla. Den idéburna sektorns 
särart och särskilda kvalitet ska beaktas i utvecklandet av 
metoder för att mäta och fördjupa kvalitet. Uppföljning och 
utvärdering sker med respekt för parternas olika perspektiv 
och förutsättningar.

4. LÅNGSIKTIGHET
Den idéburna sektorn i Skåne ska ges förutsättningar som 
möjliggör planering med långsiktighet och hållbar utveckling 
som grund. En bred politisk förankring är viktig när det gäller 
överenskommelser som berör förutsägbarhet och andra 
grundläggande villkor för de idéburna organisationernas 
långsiktiga planering och arbete. Detta för att de idéburna 
organisationernas existens, samhällsroll och utveckling är 
en angelägenhet för hela samhället.

5. ÖPPENHET OCH INSYN
Det ömsesidiga förtroendet och tilliten mellan idéburna 
organisationer i Skåne och Region Skåne bygger på viljan 
till öppenhet. För att så många som möjligt ska kunna 
engagera sig i befintlig eller nytillkommen verksamhet, för 
att förtroendet för denna ska vara så stort som möjligt och 
för att tilliten ska stärkas krävs tillgänglig information och 
öppenhet i såväl offentlig som idéburen sektor. Principen 
om öppenhet och insyn ska tillämpas så att parternas upp-
drag kan fullföljas och inte heller medför skada för brukare, 
frivilliga, anställda, tredje part eller organisationernas inre 
demokrati.

6. MÅNGFALD
Så väl regionalt som lokalt förändras behoven i ett samhälle 
som är under utveckling. Därför har vi både ett ansvar för 
att bidra till och underlätta framväxten av såväl nya organi-
sationer och utförare som olika former för samverkan och 
avtal. Begreppet mångfald betyder i detta sammanhang att 
samhället välkomnar idéburna organisationer och utförare 
med olika värdemässiga eller metodologiska utgångspunkter. 
Ett växande utbud av aktörer presenterar olika lösningar 
på samhällets utmaningar. Olikheten är att betrakta som en 
tillgång i sig hos den mångfald av idéburna organisationer 
som bygger på demokratiska värden. Där många idéburna 
verksamheter får växa, skapas utrymme för innovation. 

SEX PRINCIPERSEX PRINCIPER
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3. IDÉBURET ENTREPRENÖRSKAP

Vi vill medverka till utveckling av hållbara, 
kreativa och innovativa miljöer genom att:

Initiera utvecklingsinsatser rörande idé-
buret entreprenörskap och sociala och 
kulturella innovationer.

I samverkan med övriga samhälls- 
aktörer utveckla strategier, förutsätt-
ningar och insatser som kan bidra till 
att arbetsmarknaden öppnas upp för 
alla. 

Öka kunskapen avseende upphandlings- 
förfarande samt utveckla uppdrags- 
former som förbättrar möjligheterna för 
den idéburna sektorn att medverka till 
mångfald och alternativa utföranden av 
produkter och tjänster.

4. IDÉBUREN SEKTOR OCH  
IDEELLT ENGAGEMANG

Vi vill medverka till att utveckla idéburen 
sektor och det ideella engagemanget 
genom att: 

Tillsammans med andra samhälls- 
aktörer skapa förutsättningar för ett 
inkluderande samhälle.

Utveckla olika stödsystem för den idé-
burna sektorn i syfte att skapa dels en 
långsiktig trygghet och dels framtida 
utvecklingsmöjligheter.

Utveckla modeller och arbetssätt för 
idéburna organisationers medverkan i 
beslutsprocessen.

Stärka den idéburna sektorns röst i 
samhällsutvecklingen.

5. LÄRANDE OCH FORSKNING

Vi vill öka kunskapen kring sektorsöver-
skridande samverkan och den idéburna 
sektorns förutsättningar genom att:

Utveckla nationell och internationell 
omvärldsbevakning, kunskapsskapande 
och nätverkande.

Inventera och utveckla lärandet och 
forskningen om sektorsöverskridande 
samverkan samt sprida och implemen-
tera resultaten. 

Belysa den idéburna sektorns roll och 
betydelse samt det sociala kapitalets 
betydelse för samhälls- och näringslivs-
utvecklingen.

Medverka till att utvärdering av olika 
insatser inom detta område sker 
utifrån den europeiska koden*, samt 
medverka till att mätindikatorer för 
samhällsutvecklingen utvecklas och 
implementeras.

Målet med vår regionala överenskommel-
se är att genom utvecklad samverkan och 
samarbete bidra till att uppnå visionen 
”det öppna Skåne”.

Utvecklingsplanen utgår från de utveck-
lingsområden som är angivna i överens-
kommelsen. 

Utvecklingsplanen förklarar de olika ut-
vecklingsområdena och beskriver vad som 
skall genomföras.

Utvecklingsplanen skall kontinuerligt följas 
upp och extern utvärdering skall ske vart 
fjärde år och därefter vid behov revideras. 
Styrgruppen ansvarar för att detta sker 
och samordnas med uppföljningen/utvär-
deringen av överenskommelsen i övrigt.

1. SAMVERKAN 

Vi vill öka och fördjupa samverkan inom 
och mellan idéburen sektor och Region 
Skåne samt med andra samhällsaktörer 
genom att:

Sprida, förankra och utveckla Överens-
kommelsen Skåne. 

Skapa möjligheter och strukturer för  
olika samverkansmodeller och metoder.

Stödja kommunerna och den idéburna 
sektorn på lokal nivå vad gäller sektors- 
överskridande dialoger och överens-
kommelser.

2. DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Vi vill öka delaktigheten och inflytandet 
genom att:

Påverka regionövergripande strategier 
och styrdokument.

Den idéburna sektorn och civilsamhället 
i stort ges förutsättningar att fortsatt 
vara en grund inom vårt demokratiska 
samhälle. 

Bidra till att utveckla ett jämlikt och 
jämställt Skåne.

Utveckla former och modeller som än 
bättre tillvaratar allas engagemang och 
inflytande i samhällsutvecklingen. 

UTVECKLINGSPLANUTVECKLINGSPLAN

UTVECKLINGSPLAN
2015–2019

14 15

*den europeiska koden, riktad till beslutsfattare och social 
ekonomi, som antogs vid Europarådets INGO konferens 
2009 där syftet var att skapa ett effektivt verktyg för ökad 
medverkan i beslutsprocessen. Mer beskrivning av den 
europeiska koden se överenskommelsens hemsida:  
www.overenskommelsenskane.se
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Kommentarer lämnade i samband med enkätundersökningen 
 

Finns det något bidrag som är inaktuellt? 
Vi har ett pass för barn i åldrarna 2 - 6 år. Men man kan inte få bidrag för barn under 5 år vilket jag  
tycker är fel. 
Varför inte ha samma regler för aktivitetsstödet som RF gällande bl.s. ålder på ledare, minsta antal  
deltagare mm? 
Föreningsbidraget känns som det skulle kunna uppdateras och göras med modernt och mer långsiktigt så  
att föreningar vet vad man har i bidrag flera år framöver. Dagens förförande med årliga ansökningar känns 
förlegade. Eftersom fler och fler föreställningar beställs långt i förväg hade det varit en stor fördel att veta 
 vad föreningen får för bidrag under de kommande åren. Tomelilla Riksteaterförening firar nästa år 75 år  
och det viktigt att kommunen uppmärksammar och supportar föreningen som en viktig kulturbärare i  
Tomelilla. Också viktigt att det finns medel att satsa så att nya målgrupper kan nås och föreningens  
framtid tryggas. 
Anläggningsbidrag till anläggning och badet 
 
Vilket/vilka bidrag saknas? 
Se tidigare svar, dvs bidrag för barn 2 - 5 år. Hade gärna sett att man följer samma regler som statligt  
bidrag. Hade underlättat processen att söka bidrag. Dessutom samma inlämningsdatum. 
För att vi skall sköta våra idrottsplatser. 
Investeringsbidrag 
Aktivitetsstöd för barn från 3 år 
Bättre förutsättningar för driftsbidrag. 
Aktivitetsbidrag. Alla föreningar utom pensionärsföreningarna får aktivitetsbidrag. Vi gör mycket för att få igång vårta 
medlemmar. OBS En frisk pensionär kostar mindre.  
Ett bidrag som ökar i storlek istället för att konstant minska. Detta har gjort att föreningen har blivit  
tvungen att söka nya vägar hitta ekonomiska medel. Det hade också varit bra att ha en lite mer  
kontinuerlig dialog med kommunen om det totala teaterutbudet. 
Kanske någon typ av ledarbidrag.  
Sen gärna bidrag baserat på verksamhet och inte på anläggning 
Vi tycker att kommunen kunde bidraga med mer stöd till inköp av material 
För enstaka ändamål. Vi har tex sökt bidrag eller hjälp på vår uppskattade familjedag (med lopp,  
tävlingar mm). Varför vill inte kommunen vara där o synas för dina invånare? 
Aktivitetsbidrag. Allaföreningar utom pensionärsföreningarna får aktivitetsbidrag Vi gör mycket för att  
få igång våra medlemmar. OBS En frisk pensionär kostar mindre! 
Vaktmästarbidrag 
Mer hjälp till småföreningarna. Grundbidraget räcker inte till. Ett verksamhetsbidrag årligen. 
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Kommentarer angående lokalt aktivitetsstöd 
Svarade delvis på detta i tidigare fråga, hade gärna sett utökning från tidigare ålder till 25 år. 
något lågt, 30 år bättre 
Vi är en handikappförening 20-90 år 
Upp till 25 år önskvärt 
Seniorerna måste få aktivitetsstöd,  friska seniorer är billiga seniorer 
Hos RF får man LOK- stöd upp tom. 25 års ålder på deltagare 
Ej direkt anpassat till vår föreninghar inget aktivitetsstöd 
Alldeles fel det ska vara lika för alla åldrar annars kallas det för diskriminering!  
Ur aspekt som kanslist som gör sammanställningen av LOK stödet så hade det varit lättare 
om ni haft samma ålder som riksidrottsförbundet. 
Då hade man bara kunnat göra en inlämning till er direkt från sammanställningen av det 
statliga. Det är inte så många lag man tar bort och lägger till men det hade varit enklare. 
Vi tycker det bör gå även till andra åldersgrupper, framför allt äldre. Gemensamma 
aktiviteter för äldre är viktiga både för fysiskt och mentalt välbefinnande, i synnerhet för 
ensamstående. 
Jag är relativt ny på posten som ordförande och det samma gäller vår kassör så jag vill vara 
lite försiktig med att uttala mig och av olika skäl missade vi tidsfristen för ansökan i fjol. Vad 
jag dock har förstått på vår kassör så upplevs själva ansökan som relativt tidskrävande.  Vi 
hade satt pris på ett enklare ansökningsförfarande. Alla våra medlemmar anmäler sig och 
registreras via vår web-plattform vilket innebär att vi har all information samlad där. Vi kan 
exportera excelfiler därifrån vilket i stor grad hade underlättat ansökningsförfarandet. Sedan 
är det såklart en GDPR fråga också. 
Vi saknar det. Det var en bra hjälp till Aktiviteter för Pensionärer och personer 
med funktionshinder. 
Kunde varit samma som det statliga till 25år. 
Mycket jobb med registrering för summan 
Vill man inte att alla ska gympa/röra sig? Gammal som ung? Vi försöker nå ut till alla 
Alldeles fel. Ska vara lika för alla. Annars kallas det för diskriminering! 
Skulle varit ner till dess att barnen börjar deltaga i aktiviteter 
Tyvärr har vi inga medlemmar under 18 år. 
 
Kommentarer till bidragsadministrationen 
Har fungerat ! Måste förenklas och ny text. 
Lätt att glömma ansöka eftersom man inte får någon anmodan 
Riksidrottsförbundet har ändrat sina datum eftersom vi kör det helt digitalt. Kanske en tanke 
att ha det på samma datum som de? 
På vissa frågor hade jag helst svarat  "vet ej"  ev. "har ingen åsikt" 
Kunde varit samma som det statliga angående inlämning 
Jag skall förhöra mig med andra personer i styrelsen om dom vet mer 
Ansökningstiderna: Vi söker pengar ett helt år i förtid. Ett bidrag över flera år hade varit en 
stor fördel för föreningen, samt ett mycket enklare ansökningsförfarande. 
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Jag är inte jätteinsatt då annan ansöker men lapparna är väl lätta att förstå. Hade varit 
enklare om kommunens ansökningar följt det statliga lokstödet. 
Hade önskat högre bidrag för det som behövs/ingen annan erbjuder. Tex Alla Kan Gympa 
som vi erbjuder till dem med någon typ av funktionshinder eller inte känner sig hemma i 
andra grupper. (Dessa pass gör vi nämligen förlust på men vill fortsätta erbjuda)  
Skulle ha samma ansökningstider som riks. 
Hade vi haft en ungdomsverksamhet så hade vi haft större chans till bidrag. Tyvärr gynnas 
inte äldre i kommunerna. Föreningslivet är till stor hjälp för kommunerna. Hade inte 
föreningslivet funnits, så hade fler behövt hjälp socialt. 
Vi har valt att erbjuda alla barn och ungdomar en låg träningsavgift. Dessutom bjuder vi på 
frukt efter träningen. Bidraget ger ett litet extra tillskott till denna verksamhetsgren som inte 
går ihop ekonomiskt. 
För vår del kan vi bjuda medlemmarna på bra föredragshållare som inte bara kommer från 
närliggande orter. 
Vi får bidrag per medlem och det är ok. 
Föreningens verksamhet bygger helt på ideella krafter och då vi även äger vår anläggning är 
bidraget av essentiell karaktär för oss, med anledning av detta så vore det önskvärt med en 
större flexibilitet avseende andra åtaganden där samarbetet kunde stärkts. 
Att man inte får aktivitetsstöd för barn under 5 år är en nackdel. Att vänja barn med någon 
form av fysisk aktivitet i tidig ålder ökar chansen för att de ska fortsätta med det även i högre 
åldrar, detta är något som man borde anse vara positivt men de föreningar som gör så 
missgynnas i förhållande till de föreningar som endast har aktiviteter från högre åldrar. 
Begränsad omfattning. Vi är nöjda med aktivitetsstödet.  Bra. 
 
Hur väl tycker Ni att föreningsbidragen gynnar föreningens utveckling? 
Det nuvarande systemet gynnar inte alls vår förening. Bidraget har konstant sjunkit det 
senaste 10 åren och underminerat föreningens ekonomi. 
Tycker att ett verksamhetsbaserat bidrag hade varit bättre än ett anläggningsbidrag. För att 
man har ett hus är det inte säkert det bedrivs verksamhet. Tror att det och kanske 
ledarbidrag hade utvecklat mera.  
Ett annat ex är skåneidrottens idrottslyftet där man kan söka för idéer som kan utveckla 
verksamheten. Funkar utmärkt! 
Systemet med ansökningar och utbetalningar fungerar fint, men dialogen kring varför bidrag 
beviljas eller avslås skulle kunna vara tydligare. 
Bra för det hjälper oss fortsätta men kanske inte att utvecklas eller växa. Nya utbildningar o 
litet antal gymnaster på nya pass får vi ju själv bekosta. 
Den gynnar absolut inte pensionärsföreningarna och inte de små föreningarna. Vi har 
samma utgifter förhyror, föredragshållare och underhållning. 
Föreningen hade utvecklats mer om kommunerna hade hjälpt till med anläggningen 
Tyvärr gynnas inte föreningar med äldre medlemmar såsom yngre verksamheten. Men vi 
behövs precis lika mycket som det yngre. Hade inte föreningslivet funnits för vuxna o äldre, 
så hade hjälpbehovet blivit större för kommunerna. Den sociala biten är mycket viktig för 
äldre och funktionshindrade. 
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Ger ett bra stöd till vår ungdomsutveckling! 
Klarare regler för vad som gäller för Driftsbidrag. 
Vi har endast driftsbidrag. Det gynnar föreningen så vi kan behålla vår fastighet som vi äger. 
Oklart vad bidraget ska utveckla. Underhåll av byggnader eller verksamheten i övrigt? 
Bidraget är till en liten hjälp och täcker inte mycket av de stora kostnader som blir för att 
hålla gamla kulturbyggnader i skick 
Den gynnar absolut inte pensionärsföreningarna och definitivt inte små föreningar. Vi har 
samma hyror och samma priser om vi vill ha en föredragshållare eller en som underhåller. 
Bidraget gör mer än gynnar, det gör att vi överlever så kommunens ungdomar har 
någonstans att vara. 
Om vi kan hålla nere avgifterna kan fler delta. 
Vet inte om det "gynnar föreningens utveckling" men det är ett stöd till vår budget. 
Föreningsbidragen är viktiga för föreningen! Vi gör vad vi kan för att hålla medlemsavgiften 
låg för att så många barn som möjligt skall kunna vara med på våra aktiviteter och då är 
bidragen viktiga för kassan :) 
 
Övrigt som vi vill framföra gällande kommunens bidragsregler 
Ändra ansökningstid, samma som statligt bidrag. 
Välj enbart att kontrollera bidrag över en viss summa. Bidrag under 2 000 kr bör ej 
kontrolleras. Onödigt att lägga kommunens resurser här. Var aktiva mot föreningarna, helst 
individuellt och informera om vilka bidrag som finns. 
Vi har fått en gång och ser fram mot kommande år! 
Total översyn av hela systemet 
Mer information och tydlighet vad som finns 
Skicka gärna en anmodan med ansökningstiden angiven 
Hjälp de små föreningarna och i synnerhet se över aktivitetsbidragen 
Kan för lite om reglerna för att ha en åsikt 
Hur driftbidraget beräknas framgår inte när bidraget erhålls. Det finns ett dokument hur det 
ska beräknas men med anledning av de uppgifter vi lämnar i ansökan går det inte förutse 
vilket driftbidrag som kommer att utgå. Det gör det svårt att budgetera. Driftbidraget 
utbetalas i efterhand vilket gör att föreningarna ligger ute med pengarna i drygt ett år. 
Driftbidraget betalas ut i mars året därpå. Dessförinnan har föreningen haft ett årsmöte där 
budgeten för år 2 presenterats på årsmötet i februari 
Ja, det funkar bra. Det funkar. Förnya informationen 
Enklare ansökningsförfarande och över längre tid önskvärt 
Bra initiativ att denna översyn görs. Utan föreningsliv stannar Sverige 
Hade önskat en närmare dialog om vad vill kommunen skall finnas? Kan vi hjälpa till o kanske 
få nåt startbidrag för det? Tänker integration, få in äldre på mer motion eller få tillbaks  
13 – 14 åringar som slutar sporta. 
Den är inte rättvis 
Ett verksamhetsbidrag årligen hade varit uppskattat för att kunna fortsätta vårt arbete i 
kommunen 
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Kommunernas stöd till idrottsföreningar 

Skåneidrottens rekommendationer avseende skånska 
kommuners stöd till idrottsföreningar 

Idrott i förening 
”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet” 

Så lyder den verksamhetsidé som antagits av Svensk Idrottsrörelse, enad inom 
Riksidrottsförbundet med 71 specialidrottsförbund som medlemmar. Enbart ideella föreningar kan 
anslutas till dessa förbund.  

I Skåne finns ca 2.300 idrottsföreningar som bedriver verksamhet i 70 specialidrotter. 

Idrott i förening ger ett stort mervärde i form av medlemsinflytande och demokratisk skolning utöver 
den fysiska fostran som idrottsutövandet är. Idrottsföreningen är öppen för alla och strävan är alltid 
att hålla kostnaderna för medlemmarna på en nivå så att verksamheten blir tillgänglig för alla.  

Kommunernas stöd till idrottsföreningarna utgör en väldig viktig förutsättning för föreningarnas 
möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet. Därför vill Skåneidrotten uttrycka sin uppfattning 
om hur kommunernas stöd bäst kommer föreningarna och samhället till nytta.  

Styrelsen för Skånes Idrottsförbund 
Malmö den 13 okt 2016 
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Allmänna synpunkter  
Skåneidrotten ser positivt på de processer som genomförs mellan offentlig och idéburen sektor på 
såväl regional som lokal nivåi. De överenskommelser som dessa resulterar i är en bra 
utgångspunkt för samverkan mellan kommun och idrottsförening.  

Skåneidrotten förespråkar en samsyn från kommunens olika nämnder/förvaltningar för stödet till 
föreningslivet.  

Det är viktigt att det finns ett långsiktigt och väl fungerande grund- och verksamhetsstöd till 
föreningarna där krav ställs på en fungerande juridisk person (ideell förening) men inte på 
verksamhetens inriktning (medlemmarnas beslut). Detta för att tillgodose mångfalden av föreningar 
och för att visa respekt för föreningarnas självständighet.  

Stöd ska enbart utgå till föreningen (ej till sektion eller enskild grupp i föreningen).  

Idrottsrörelsen har en gemensamt antagen verksamhetsidé och en gemensam värdegrund (Glädje 
och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel) samt ett 
idédokument ”Idrotten Vill”ii med riktlinjer och anvisningar om hur idrotten skall bedrivas utifrån ett 
barn och ungdomsperspektiv. En förening som är medlem i idrottsrörelsen har skyldighet att 
organisera sin verksamhet utifrån dessa dokument. Kan kommunen och föreningarna tillsammans 
säkerställa att detta efterlevs garanterar detta att verksamheten bedrivs på ett för alla 
tillfredsställande sätt och inga ytterligare krav på särskilda policys behöver avkrävas föreningarna.  

Administration  
Enkla ansökningsförfaranden med gemensamma ansökningstider.  

Samordning med andra liknande stöd, tex det statliga lokala aktivitetsstödet (gemensamma regler, 
ansökningstider osv).  

Förenkla administrationen – låt föreningarna intyga att nödvändiga handlingar finns och begär in 
dessa vid behov (ekonomisk redovisning, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse).  

Samtliga idrottsföreningar är anslutna till idrottsrörelsens verksamhetsredovisningssystem 
IdrottOnline varifrån olika rapporter kan skapas, dessa kan även tillgodose kommunens önskemål 
om föreningsuppgifter.  

Administrativa stöd underlättar och förhindrar onödiga misstag i föreningarnas skötsel. Värdefullt är 
att föreningarna har ”en väg in” i kommunens organisation.  

Samverkan  
Skåneidrotten utgår ifrån att de ideella idrottsföreningarnas arbete uppskattas av kommunen. En 
utökad samverkan mellan kommun och föreningsliv kan leda till en ökad samhällsnytta. Istället för 
ett traditionellt bidragsgivarförhållande så ökar förståelse och respekt för varandras uppdrag i takt 
med att olika utmaningar antas tillsammans.  

Ett sätt att samarbeta i en trygg form är att använda modellen IOP – Idéburet offentligt 
partnerskapiii – en modell Skåneidrotten rekommenderar som samarbetsform.  
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Livslångt idrottande  
Idrottsrörelsen har enats om att verksamheten ska utformas så att idrotten ska vara tillgänglig 
under hela livet. Detta ställer krav på fler ledare och fler aktivitetsytor men kommer att bidra till en 
förbättrad folkhälsa. För att lyckas behöver en kontinuerlig dialog föras mellan förening och 
kommun kring hur resurser ska kunna skapas för en utökad verksamhet. Oavsett vem föreningens 
verksamhet vänder sig till ska samma taxa för nyttjande av lokal gälla. 

Stödformer  
Utgångspunkten från idrottens sida är att föreningarna välkomnar alla. Därför är ett stöd för 
verksamhetens helhet att föredra.  

Kontantstöd – grund  

För föreningens existens (föreningar med säte i kommunen).  

Stöd så att en korrekt administration av föreningen kan upprätthållas.  

Kontantstöd – verksamhet  

Aktivitetsstöd baserat på aktiviteter för deltagare i åldern 7-25 år - bestämmelserna ska 
sammanfalla med reglerna för det statliga lokala aktivitetsstödet.  

Aktivitetsstöd ska utgå till aktiviteter som genomförs i kommunen, även av föreningar med säte i 
annan kommun och oavsett deltagarnas folkbokföringsort.  

Aktivitetsstöd ska utgå även till verksamhet för 65+ personer.  

Kontantstöd - utveckling  

Utvecklingsstöd individuellt anpassat för varje förening för att skapa största nytta utifrån varje 
förenings nuläge och ambitionsnivå. För att uppnå en långsiktighet och trygghet för föreningarna 
ska beslut om stöd kunna omfatta längre perioder än 1 år.  

I viss utsträckning kan satsningar för särskilda målgrupper vara befogade varför en del resurser 
bör finnas tillgängliga för nyuppkomna situationer och idéer.  

Kontantstöd – övrigt  

Stöd för tex arrangemang, elitsatsningar mm finns det naturligtvis behov av men dessa kan med 
fördel ingå i utvecklingsstödet.  

Lokal/Anläggningsstöd  

Det är viktigt att föreningar kan nyttja anläggningar på jämförbara villkor oavsett om verksamheten 
bedrivs i lokaler av kommunen upplåtna, i föreningsägda, föreningsdrivna eller förhyrda lokaler.  

Stöd till utbildning  

Idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna arbetar med bildning och utbildning inom idrotten för 
både aktiva, ledare och funktionärer på alla nivåer. Viktigt är att kommunen ger stöd för SISU:s 
studieförbundsverksamhet på motsvarande sätt som till övriga studieförbund. 

i Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 
ii Idrotten Vill samt Anvisningar för barn- och ungdomsidrott 
iii IOP  
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http://natverket.org/wp-content/uploads/overenskommelsen_skane.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/barn-och-ungdom/idrotten_vill_09_kort_webbvers_singlep.pdf
http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn--och-ungdomsidrott/riktlinjeranvisningar/anvisningar-for-barn-och-ungdomsidrott_bladet.pdf
http://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2012/05/iop-faktablad23.pdf


Bilaga  3 

Uthyrning av anläggningar-/lokaler 

När det gäller bokning-/uthyrning av kommunägda hallar, så finns följande prioriteringsordning 
Prio 1 
Föreningar, inriktning inomhusidrott med barn- och ungdomsverksamhet.  
Kulturskolans elever.  
Jämställdhetsaspekten skall beaktas.  
Prio 2 
Föreningar, inriktning utomhusidrott med barn- och ungdomsverksamhet.  
Jämställdhetsaspekten skall beaktas. 
Prio 3 
Föreningar, enbart med seniorverksamhet.  
Korpklubbar 
Prio 4 
Privatpersoner.  
Förslag 
-  Prioriteringsordningen bör omarbetas och inte enbart omfatta kommunens idrottshallar,  
-  Egenverksamhet skall inte finnas med på prioriteringslistan, eftersom listan gäller upplåtelse           
   till/för extern verksamhet 

1.   Uthyrning av idrottslokaler 
Det är fem idrottsanläggningar-/lokaler som vi belyst enligt nedan: 

 
 

Anläggning Storlek   Nettokostnad Tillgänglighet/ Bokad Procent 

   kostn/tim kostn/tim  

      

Sporthallen* 1008 kvm 841 700         1586 tim   1627 tim 102% 

          530kr /tim   530 kr/tim         OBS 

      

Lindeborgsskolan     

gymnastiksal    189 kvm 144 600        1615 tim    800 tim 49% 

            90 kr/tim    181 kr/tim 

      

      

Byavångsskolan    145 kvm   258 000       1 265 tim    723 tim 57% 

gymnastiksal        204 kr/tim 357 kr/tim 

      

Bordtennishall*    230 kvm           192 000       1586 tim  1195 tim 75% 

       121 kr/tim 161kr/tim  

      

  Onslunda                1008 kvm            278 300         1775 tim        1005 tim              58% 
                     157 kr/tim      277 kr/tim 

 
 
 

 

• När det gäller Sporthallen är den totala ytan 3367 kvm och totalkostnaden 2 812 000 kr 
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2. Uthyrning av kulturlokaler 
        Det finns två lokaler om totalt 160 kvm som under år 2017 uthyrts. 
 

Anläggning Storlek   Nettokostnad  Tillgänglig tid          Bokad tid    Procent    
  
 2 st lokaler     160 kvm           273 600  1400 tim         200 tim        14% 

                         195 kr/tim              1368 kr/tim 
 
 
 

3.    Taxor och avgifter 
 
När det gäller föreningstaxorna så bör en översyn och samordning ske mellan Fritid/Kultur. 
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Olika jämförelsetal Tomelilla kommun 2007 – 2017  
och i vissa fall även 2015                 Bilaga 2. 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kommentar: Befolkningsökningen utgörs till största delen av > 65 år 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Kommentarer: Konstaterar att antalet deltagartillfällen mellan åren minskat oroande kraftigt och 
framförallt bekymmersamt är att flickornas andel av totala antalet deltagartillfällen mellan åren 

  2015 – 2017 minskat med 5% och uppgår numera till 33% av totala antaldeltagartillfällen. 
 

  

Antal deltagartillfälle/Kommunalt lokalt aktivitetsstöd   

  2007 2015 2017 Ökning/minskning   

                       

Totalt antal föreningar       

som erhöll komm.lokstöd 29 26 26 -3   

        

Totalt antal deltagartillf 78976 62853 57878 2007 - 2015 = -16 123 (= -21%)   

     2007 - 2017= -21 098 ( = -27%)   

        

        

Antal deltagartillf/pojkar 41527 39393 2015 - 2017 = -2 134 (= - 5% )   

        
Andel pojkar/ av totalt antal 
deltagartillfällen 62% 67% 5%   

        

Antal deltagartillf/flickor 21326 18485 2015 - 2017 = - 2841 (= - 13%)   

        
Andel flickor av totalt antal 
deltagartillfällen 38% 33% 5%   
        

 

   

 

Antal invånare     

        2007  2017      Ökning/minskning 
Totalt antal invånare          12772  13414                642 

      

0 - 5 år          804  723                 -81 

      

6 - 20 år         2259  2246                 -13 

      

21 - 64 år         6948  7156                208 

      

65 år >          2761  3289                528 
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Kommentarer: Vi har även konstaterat utöver ovanstående att det enbart finns 23 specialidrotter av 
RF:s totala 71 stycken i kommunen. 
Även här är det mycket oroande utveckling som skett mellan åren. Det är inte bara den egentliga 
minskningen som är oroande även jämställdheten och att antalet deltagartillfälle per individ är så 
lågt i förhållande till ett Skåneperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Idrottsföreningarna 
                                       2007                                                

     
2017                                         Ökning/minskning   

        

Antal idrottsföreningar 34  36 2   

        

IF med SISU-verksamhet 7  10 3   

  21% av IF 28% av IF   

        

Antal studietim 2195  6304 4189   

        

Antal deltagare/studietim 274  2949 2675   

        

Antal IF som redovisar 20  25 5   

statligt lok.stöd  59% av IF  71% av IF   

        

Antal deltagartillf 66550  54957                           11593    (17%)  

         

Antal deltgartillf, flickor 23745  19125                            4620      (19%)  

  36%  35%              Skåne = 40%  

        

Antal deltagartillf, pojkar 42805  35832                             6973     (16 %)  

  64%  65%                Skåne = 60%  

        

Antal deltagartillfällen  31  26 
                                                      
               Skåne=  34   

per individ 
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Kommentarer: Verksamheten har ökat vad gäller antalet studietimmar, det studieförbund som ökat 
mest är NBV. Om vi även lägger till studieförbundet SISU som under samma tidsperiod ökat med 
4189 studietimmar så innebär totalt ökningen 18 468 studietimmar. 
Det ekonomiska stödet har under samma period ökat med nästan 65 000 kronor exkl stöd till SISU. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer:  En viss medlemsökning mellan åren har skett, vilket ligger i linje med 
befolkningstillväxten 
 
 

 
 
 

 

Studieförbund  2007  2017  

      
Antal studietimmar     
ABF  1739  3861  
Bilda  0  580  
Folkuniv  39  666  
Studiefrämj  1204  1475  
Vuxenskolan  3503  1324  
NBV  7  9607  
Medborgarsk  2329  5902  
Sensus  801  420  
IBN RUSHD    66  
Totalt  9622  23901 14279 

 

Pensionärsföreningarna 2007 2017   
  
Antal medlemmar inom kommunen      
Brösarps SPF Gullvivan  136 138  
Pensionärs bowlingkl  49 23  
PRO Onslunds  76 102  
SPF 115 klubb 67  271 225  
SPF Vitsippan,. Smedstorp  61 98  
SPF Skåne Tranås  60    
Tisdagsbridge  65    
Tranes Bridgeklubb   34  
PRO Tomelilla   389  
Totalt   718 1009          291  
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Handikappföreningarna 2007 2017    
Antal medlemmar inom kommunen                    Anslag 2017  
     
Astma o Allergiförening   48    
Österlen     
 
Celakiföreningen Österlen  31   
 
DHR Tomelilla  36 7 300 
Sjöbo-Simrishamn     
 
HRF Österlen   43  1170 
 
Föreningen Österlen  186 280 10860 
HjärtLung     
 
Reumatikerför  65 60 2010 
Österlen     
 
Skånes länsför RMT  7   
Österlen diabetesför  65   
 
Strokeförening Ystad mfl   13 450 
 
FF Österlen    12 450 
 
Mag-tarmfören Skåne    210 
     
Totalt   481 372  109 15450        
 

Kommentarer: Noterbart är att ingen förening verkar ha sitt säte i Tomelilla kommun, 
utan oftast omfattar ett flertal kommuner 
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   Kommentar: I verksamhetsbidraget ingår även lokalbidrag i förekommande fall. En översyn bör  
   göras avseende till vem som skall erhålla bidrag och vad bidraget skall utgå till. 

 

 
 
 

Kulturföreningar 2007  2017   
Totalt bidrag     
 
Arrangörsföreningar     
Tomelilla-Brösarp  
Biografförening 65000  35 000 
Tomelilla Teaterförening 60000  45 000 
Brösarps kulturförening   5 000 
Tryde kulturförening   6 000 
Tomelilla Föreläsarför 5000   
Naturskyddsföreningen 2 000  3 000 
Tomelilla Jazzklubb   6 000 
     
Föreningar för barn o unga     
Tranås ungdomsför 5000   
     
Föreningar för vuxna     
Tomelilla Konstförening 5000  2 000 
     
Kulturminnesvård/Bibliotek     
Albo Härads hembygdsför 20 000  26 000 
Eljaröds bygdegårdsför     3 000  4 000 
Bondrunsgård  
hembygdsring 1 000  10 000 
Kverrestads hembygd 15 000  26 000 
Föreningen Tomelilla 
 Byagård  20 000  26 000 
Othinslunds  
hembygdsförening 25 000  26 000 
Övraby mölla  15 000   
Hasse å Tagemuseet   20 000 
Projektbidrag 30 000   
Kulturpris    10 000 
Summa kronor 271 000  250 000 21000 
   

13 föreningar 14 föreningar 
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Kommentar: Bidragsbeloppen mellan åren har minskat både anslagsmässigt och i förhållande till 
KPI. Denna minskning har naturligtvis påverkat föreningsverksamheten i negativ omfattning, 
eftersom minskade anslag innebär att ökad kraft måste läggas på att söka nya intäkter istället för 
verksamhetsutveckling 
 
 

Totalt bidragsbelopp  2007  2017 Ökning/minskn 
     
Ungdoms-  2610000  2547000 63 000  
idrottsföreningar    Om vi beräknar KPI påslag så  
Pensionärsföreningar               motsvarar beloppet för 2017 i 
Handikappföreningar     förhållande till 2007 vara 
     2 894 500 d v s en ökning med 
     284 500  
 
Kulturföreningar 271000  250 000 21 000  

Om vi beräknar KPI påslag så 
motsvarar beloppet för 2017 
istället vara  

     300500 d v s en ökning med 
29 500  

        
Summa kronor 2881000  2797000 84 000 

Om vi beräknar KPI(10,9%)  
mellan åren, så motsvarar 
totalbeloppet istället varit 

   3 195 000 
d v s en ökning med 314 000          
  

       
Kommentarer: Konstateras att bidragsbeloppen mellan åren minskat både anslagsmässigt och i 
förhållande till KPI,        
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Enkätundersökning
Tomelilla kommun
okt/nov 2018

• Enkätundersökningen utsänd digitalt
till 64 stycken bidragsberättigade
föreningar.
• Svar inkommit från 32 
bidragsberättigade föreningar
• Svarsfrekvens 50%
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Huruppleverer föreninggenerelltattTomelillakommunsnuvaranderegelverk för föreningsbidragfungerar?

Tomelilla
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Finns det något bidrag er förening tycker känns inaktuellt?
Tomelilla
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Finns det något bidrag som er förening saknar?
Tomelilla
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.Kommunalt lokalt aktivitetsstöd utgår för åldersintervallet 5-20 år. Vad tycker ni om denna bidragsålder?
Tomelilla
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Är informationen om bidragsreglerna tillräckliga?
Tomelilla
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Ärregelverket för föreningsbidragenkeltatt förstå?
Tomelilla
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Äransökningsblanketternaenklaatt förstå?
Tomelilla
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Äransökningstiderna lämpliga?
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.Ärutbetalningstiderna lämpliga?
Tomelilla

0,0%
3,2%

19,4%

51,6%

25,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mycket missnöjd Missnöjd Varken eller Nöjd Mycket nöjd

Pr
oc

en
t

38



   

   

1 

 Utredning avseende bidragsbestämmelser Tomelilla kommun 
 
 

Uppdraget 
 
Uppdraget skall  

• belysa hur väl nuvarande era bidragsregler fungerar i dagsläget, och om dessa fyller en 
funktion som gynnar föreningslivets utveckling. 

• göra en av beräkning av vad de faktiska lokalkostnaderna är i de lokaler som föreningarna 
hyr av kommunen. 

 
Genomförandet 
Detta har till stora delar genomförts i samverkan med Skåneidrottens Jeanette Skog, och det 
gäller framförallt i frågor som berört idrottsföreningarna. 
En jämförelse har gjorts mellan åren 2007 och 2017, underlaget har framtagits av förvaltningen, 
för att belysa eventuella skillnader mellan åren. 
En digital enkätundersökning har skickats ut till samtliga bidragsberättigade föreningar år 2017, 
totalt 64 föreningar, varav svar inkommit från 32, d v s en svarsfrekvens på 50 % 
Totalt har vi genomfört 14 djupintervjuer med politiker, tjänstepersoner och företrädare för 
bidragsberättigade föreningar. 
 

Nuläge. 
 
Inriktnings – och styrdokument 
 
Översiktsplan för Tomelilla 
Vi har studerat översiktsplanen 2025 för Tomelilla kommun, med inriktning mot 2040, för att se i 
vilken utsträckning föreningar eller föreningsliv som begrepp förekommer i dokumentet som 
består av 224 sidor. Vi kan konstatera att detta förekommer enbart vid tre tillfällen. 
Däremot har barn och ungdomar ett särskilt avsnitt med en skrivning om att Tomelilla kommun 
ska vara en kommun för alla med särskilt fokus på barn och unga. 
 
Verksamhetsmål 2017 
När det gäller Kultur och Fritids verksamhetsmål för 2017 återfinner vi inget mål avseende 
föreningsverksamheten i kommunen 
 
Budget 2017 
Kultur och Fritidsbudget för 2017 uppgick till 37 255 000 kronor, av dessa uppgick stödet till 
fritid- och kulturföreningar totalt 3 650 000 kronor d v s cirka 10%.  
 
Vår avsikt med ovanstående har varit att försöka skaffa oss en uppfattning om hur synen på 
föreningsverksamheten är på strategisk nivå. 
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Bidrag från Kultur och Fritid 

 
Nuvarande bidragsbestämmelser för ungdoms-/fritidsföreningar, pensionärs och 
handikappföreningar och kulturföreningar inom kultur och fritid i Tomelilla kommun. 
 
Rent allmänt känns vissa skrivningar föråldrade, så det finns ett stort behov av att uppdatera en 
hel del av texterna. 
När det specifikt gäller allmänna bestämmelser så står det att bidrag beviljas till förening som 
syftar till att bedriva kontinuerlig utåtriktad verksamhet. Tycker fokus framförallt borde ligga på 
verksamhet för föreningens medlemmar. 
Det står även angivet att förening skall ha både säte och bedriva kontinuerlig verksamhet i 
Tomelilla kommun, konstateras att bidrag i vissa fall utgått till förening som inte har säte i 
Tomelilla kommun, men väl bedriver verksamhet inom kommunen.  
Konstateras också att det förutom kultur och fritid så är det Team Medborgarservice som avgör 
ifall försent inkommen ansökan skall prövas, eller som i reglerna för bidrag till studieförbunden 
en procentuell avräkning. 
Tycker att det känns tveksamt med policydokument som en förutsättning för att bidrag skall 
utgå, vore enklare att ställa fortlöpande frågor till föreningarna i samband med deras inlämnande 
av årsbokslut. 
 
Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer 
Även här känns vissa skrivningar föråldrade. När det gäller grundbestämmelserna så återfinns en 
del av dessa i ovanstående dokument, angivna som speciella bestämmelser för ungdoms-
/fritidsföreningar. Det är svårt att förstå bakgrunden till att det finns två olika dokument för i 
princip för samma sak.  
Hyres-eller lokalbidrag upplevs till viss del som en blandning av lokalupplåtelse för kommunägda 
anläggningar- och lokaler samt lokalbidrag för egna eller förhyrda anläggningar, här bör en 
tydligare struktur eftersträvas. Kommunen bör vara observant på momsregelverket när ideell 
förening förhyr anläggning-/lokal av privat fastighetsägare. 
När det gäller driftbidraget så konstateras att det inte finns någon koppling till den verksamhet 
som har bedrivits på anläggningen eller i lokalen.  
Övrigt anslag utgår för sådant som inte innefattas i något annat regelverk, men av texten att 
döma så handlar det till stora delar om detaljerat kartbidrag. 
 
Bidragsbestämmelser för pensionärs- och handikapporganisationer 
Tycker att rubriken bör ändras om den skall finnas kvar från handikapporganisationer till 
organisationer för funktionsnedsatta o/e personer med funktionsvariation. 
Under speciella bestämmelser finns grundbidrag som baseras på antalet medlemmar, kanske bör 
det istället vara ett verksamhetsbidrag som baseras på aktivitet? 
Hyres- och lokalbidrag, se tidigare kommentarer avseende ungdomsorganisationer. 
Övrigt anslag är i princip detsamma som för ungdomsorganisationer. 
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Riktlinjer för föreningsinvesteringar 
Även här förekommer en upprepning av vilka förutsättningar som gäller för erhållandet av 
bidrag. 
Tycker att det bör tydliggöras att riktlinjerna gäller enbart ungdomsorganisationer, och i en 
framtid så bör denna bidragstyp integreras i övriga bidragsbestämmelser. 
 
Föreningsstöd för integration riktad mot barn och unga 2017 
Regelverk för detta bidrag återfinns på kommunens hemsida. 
 
Kulturbidrag 
Konstaterar att det är samma allmänna bestämmelser som utgör basförutsättningen för att söka 
bidrag. 
Bidraget är avsett att stödja och främja föreningsverksamhet inom kulturområdet, 
beräkningsgrunden för bidraget utgörs av verksamhetens omfattning, utåtriktade verksamhet 
och behov av stöd. 
Detta bidrag är både ett verksamhets- och anläggnings-/lokalstöd. 
 
Regler för bidrag till studieförbund verksamma i Tomelilla kommun 
Regelverket följer folkbildningsrådets anvisningar, med nyheten att bidragsansökningar som 
inkommer efter ansökningsdagen erhåller avdrag med vissa procentsatser.  
 
Bidrag från samhällsbyggnad 
Försköningsbidrag till byarna i kommunen kan sökas och beviljas till byalagen. 
 
Bidrag från stöd och omsorg 
Verksamhetsbidrag har utgått till tre föreningar. 
 
  

Synen på nuvarande bidrag och bidragstyper 
 
Digital enkätundersökning 
Vi har genomfört en digital enkätundersökning som skickats till alla bidragsberättigade 
föreningar i kommunen år 2017, vilket innebar 64 st. Svar inkom från 32 stycken föreningar, 
vilken ger en svarsfrekvens om 50%. 
 
Enkätresultatet                                      Bilaga 1.
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Sammanfattning 
Konstaterar att det inte finns någon samlad gemensam uppfattning om synen på 
bidragsgivningen från föreningarnas sida. På frågan om hur de upplever bidragsreglerna i 
kommunen uttrycker drygt hälften ett missnöje om hur dessa fungerar. Men på nästa fråga om 
de tycker något bidrag känns inaktuellt så svarar över 85% nej på denna fråga. Däremot är det 
jämnare utfall i frågan om de saknar något bidrag, likadant gäller för frågan om åldersintervallet 
avseende lokalt aktivitetsstöd. När det gäller övriga frågeställningar så är det genomgående en 
positiv uppfattning vad gäller dessa. 
 
Djupintervjuer 
Vi har genomfört 14 stycken djupintervjuer med politiker, tjänsteperson och företrädare för 
bidragsberättigade föreningar. 
Politikerna underströk bl.a föreningarnas stora nytta och vill gärna uppmuntra till samverkan 
mellan föreningar. Önskar också en förbättrad dialog med föreningarna. Nuvarande regelverk 
upplevs som omständligt och behöver förenklas. 
Tjänstepersonerna upplever att totalanslaget är för lågt och att det bör finnas en samsyn mellan 
de olika bidragstyperna. Lokalsituationen är ofta ett hinder för föreningsutvecklingen och 
analysen av bidragens effekt bör förbättras. 
Föreningsrepresentanterna poängterar framförallt, bättre dialog, transparens och samverkan 
med kommunen, men också en önskan om motsvarande mellan föreningarna. Anslagsnivån bör 
höjas och lokalsituationen förbättras. Bidragen bör samordnas och förenklas, det sistnämnda 
gäller även ansökningsblanketterna. 
Vår sammanfattande bild av samtliga djupintervjuer är att samspelet (dialogen) mellan 
kommunen och föreningarna behöver förbättras. Med kommunen avses alla nivåer d v s 
politiker, tjänsteperson, nämnder och förvaltningar. Anslagsnivån behöver förbättras,  
det behövs en större enhetlighet mellan olika bidrags- och föreningstyper och samtidigt så bör 
både förbättringar och förenklingar i övrigt ske. Det bör också skapas en koppling mellan 
driftbidraget och den verksamhet som förekommer. 
Sammanfattning 
Djupintervjuerna har gett oss en mycket bra insikt och kunskap om hur föreningslivet i 
kommunen verkar, och de möjligheter och problem som finns.  
 

Jämförelser mellan åren 2007 och 2017. 
Vi har jämfört olika uppgifter mellan ovanstående år, och i något sammanhang även år 2015, för 
att kunna skapa oss en bild av vilka förändringar som skett under dessa år, och hur dessa kan ha 
påverkat föreningarna. 
 
Jämförelser                 Bilaga 2 
 
 
 
 

42



   

   

5 

Sammanfattning av jämförelserna: Det finns ett antal jämförelser som är synnerligen viktiga att 
diskutera och ta till och med sig in i framtiden. De som jag tänker på framförallt är 

• den kraftiga minskningen av antalet deltagartillfällen enligt det kommunala 
aktivitetsstödet mellan åren i allmänhet och i synnerhet vad gäller jämställdheten 

• de låga siffrorna vad gäller jämförelse med övriga Skåne när det gäller det kommunala 
aktivitetsstödet 

• formerna för vem/vilka som skall erhålla bidrag från Tomelilla kommun, se framförallt 
handikapp- och kulturföreningarna 

• anslagsminskningen av bidragsbeloppen mellan åren. 
 

Summering av nuläget 
Nuvarande regelverk har inte bidragit till föreningsutveckling, vilket olika jämförelser mellan åren 
2007 och 2017 visar. Regelverket känns också otidsenligt i vissa delar. 
Konstaterar att jämställdheten och verksamheten framförallt för barn och ungdomar försämrats, 
och nu befinner sig på en låg nivå sett ur ett Skåneperspektiv. 
Detta sammantaget innebär nedanstående slutsatser och förslag. 

   

Beräkning av indirekt stöd    Bilaga 3 

Vi har även gjort en beräkning/uppskattning av det indirekta stödet för upplåtelsen i vissa av 
de kommunägda-/upplåtna anläggningarna-/lokalerna.    

 
Slutsatser och förslag 
 
Strategisk nivå 

1. Det förefaller vara av mycket stor vikt att det sker en strategisk politisk diskussion om 
föreningslivets betydelse i kommunen. Det som kommer att framgå av denna diskussion 
bör sedan både synas i kommunens olika policy-och styrdokument och även 
kommuniceras i olika sammanhang. 
Det känns viktigt efter de djupintervjuer vi haft med vissa föreningsrepresentanter att 
kommunens uppfattning synliggörs. 

 
2. Kommunens syn på föreningslivet skall genomsyra alla kommunala nivåer och 

verksamheter så att transparensen och dialogen avsevärt förbättras mellan aktörerna.  
 

3. Kommunen bör också diskutera om det skall finnas en vägledare för föreningarna in till  
kommunens olika verksamheter. 

 
4. Det är viktigt att kommunens viljeinriktning framgår i den framtida anslagsnivån, så att 

den nedåtgående trenden av minskade bidrag bryts d v s att ord och handling samspelar. 
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5. Kommunen bör tillsammans med föreningarna diskutera skapandet av ett övergripande 
dokument som skall omfatta hela kommunen, och som ett led i detta förslagsvis anmäla 
intresse av att medverka i SKL:s arena för samverkan med civilsamhället.  
(https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/samverkancivilsamhallet/a
renasamverkanmedcivilsamhallet.14935.html)                         

  

6. Kommunen bör föra en diskussion om att all bidragsgivning till ideella föreningar bör 
samordnas till en enhet, vilket kan innebära en rationellare hantering, handläggningen 
och uppföljningen av de olika bidragen. 
 

7. Kommunen bör diskutera om och i så fall hur det totala bidraget till ideella föreningar 
skall redovisas. Med totalbidrag avses värdet av indirekt anläggnings-och lokalupplåtelse 
samt kontantbidrag. 
 

8. Kommunen bör diskutera om det kan finnas andra former och möjligheter för 
att bidra till en föreningsutveckling genom olika former av föreningsservice, d v s om det 
finns olika avgiftsreduceringar, servicefunktioner eller utbildningar som kan erbjudas 
föreningarna. 

 
9. Kommunen bör utarbeta nytt regelverk för bidragsgivningen till föreningarna, eftersom 

nuvarande regelverk är omodernt och inte har bidragit till önskvärd föreningsutveckling. 
 
Grundförutsättningarna för ett nytt regelverk bör vara lika för alla ideella föreningar 
oavsett verksamhetsform både vad gäller allmänna bestämmelser och de olika 
bidragstyperna. 
Begreppet ”bidrag” som begrepp bör ändras till ”stöd” vilket känns som ett mera relevant 
begrepp i nuläget 
De övergripande målen bör formuleras så att de anpassas till kommunens styr-och 
policydokument,  
De allmänna målen behöver diskuteras och anpassas efter den nuvarande  
tillämpningen, när det gäller handläggningen av stöd. Detta gäller även vissa begrepp. 

             De speciella bestämmelser som finns för de olika föreningskategorierna bör slopas,  
             och istället ingå i de allmänna bestämmelserna. 

 
Följande huvudgrupper bör återfinnas i ett framtida stödsystem. 

• Verksamhetsstöd 

• Anläggnings- och lokalstöd 

• Arrangemangsstöd 

• Utvecklingsstöd 
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Verksamhetsstöd bör innehålla följande typer och baseras  
             på föreningens verksamhet för sina medlemmar 
 

• Kommunalt lokalt aktivitetsstöd, här bör en anpassning ske till idrottens regelverk 
vad avser gruppstorlek och eventuellt andra åldersintervall än de som 
gäller idag. Observera att översyn sker av idrottens regelverk, beslut maj 2019. 

• Kulturstöd är ett verksamhetsstöd för den verksamhet som bedrivs 
för föreningens medlemmar. 

• Stöd till studieförbunden 
 
              Anläggnings- och lokalstöd bör omfatta följande typer 

• Subventionerad upplåtelse av kommunens anläggningar-och lokaler 

• Anläggnings-och lokalstöd till föreningsägda objekt. Angeläget är att det blir 
           en koppling till den verksamhet som har bedrivs på anläggningen-/i lokalen 

• Lokalstöd av förhyrd anläggning-/lokal. Även här bör ske en koppling till 
           verksamheten. OBS förekomsten av frivillig skattskyldighet för fastighetsägaren. 

• Investeringsstöd till föreningsägda anläggningar. 
            
Arrangemangsstöd utgår till de publika arrangemang som anses värdefulla att stödja. 
Detta innebär att alla stöd till arrangemang samlas här, och bör kunna utgå antingen som 
kontantstöd eller förlustgaranti. 
 
Utvecklingsstöd är avsett som ett stöd till verksamheter i projektform som förening vill 
prova och som normalt sett inte ingår i den vanliga verksamheten. Här bör även finnas 
möjligheter till särskilda satsningar som Kultur och Fritid ser som angelägna. Här kan även 
inrymmas sådant som t.ex stöd för nybildad förening. 
 
Detta förslag är avsett bidra till att alla ideella föreningar skall likabehandlas oavsett 
verksamhet och stimulera till allt mer nytänkande 
 
Operativ nivå 
1. Ansöknings- och beslutsförfarandet bör vara helt digitaliserat i samband med att ett 

nytt regelverk införs 
 

2.  Föreningsledarträffar för alla ideella föreningar bör genomföras kontinuerligt och vid 
minst två tillfällen/år. Detta kan komma innebära än bättre samarbete mellan olika 
föreningar och kommunen. 

              
             Övrigt 

Skåneidrotten har utgett rekommendationer avseende skånska kommuners stöd till 
idrottsföreningar 
 

45



   

   

8 

Avslutningsvis ser jag det som angeläget och en tydlig framåtriktad signal till 
föreningslivet att ovannämnda förslag tidsätts och att detta utvecklingsarbete påbörjas 
omgående. 
 
 
Bjärred 2018 11 28 
 
Mats Werne 
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 11 februari 2019 Dnr KFN 2019/7

kultur- och fritidsnämnden

Yttrande gällande revisorernas granskning av styrning 
ledning och intern kontroll

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar avlämna yttrande gällande 
revisorernas granskning av nämndens styrning, ledning och kontroll enligt 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har granskat huruvida kultur- och 
fritidsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning 
och kontroll av kultur- och fritidsverksamheten i Tomelilla kommun.
Den sammanfattande bedömningen är att kultur- och fritidsnämnden inte 
säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av kultur- 
och fritidsverksamheten. Bedömningen grundar sig på att det saknas ett 
styrsystem som följer organisationens struktur.
Nämndens interna kontrollarbete kan förbättras genom att risk- och 
väsentlighetsanalysen blir mer heltäckande samt att dokumentationen vid 
kontrollerna utvecklas att innehålla resultatet av kontrollerna och inte 
enbart en bedömning om rutinen är fungerande eller inte. Eftersom
nämnden i enlighet med kommunallagen är ytterst ansvariga för den 
interna kontrollen bör de för att kunna göra en bedömning, säkerställa att 
de får ta del av hur kontroller har genomförts och resultatet därav.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar de förtroendevalda 
revisorerna kultur- och fritidsnämnden att:

 upprätta en strategi och/eller plan för kultur- och 
fritidsverksamheten, som därefter ligger till grund för övriga planer,

 ta del av verksamhetsplanerna som upprättas av verksamheterna
 stärka uppföljningen av verksamheten
 analysera driftsbidragens påverkan på verksamheten och 

konsekvenserna om dessa inte skulle finnas att tillgå
 utveckla de interna kontrollrapporterna att även omfatta hur 

kontrollerna har genomförts och resultatet.

Förvaltningen, genom kultur- och fritidschef Marina Hansson avger 
följande yttrande:

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisorernas 
granskningsrapport och instämmer i de synpunkter som framförts. 

Följande åtgärder kommer att vidtas.

En arbetsgrupp bestående av såväl förtroendevalda som tjänstemän 
kommer tillsättas för att utarbeta dels en fritidsplan under 2019 och dels 
en kulturplan under 2020

Kultur- och fritidschefens övergripande verksamhetsplan kommer 
framöver utarbetas med de enskilda verksamheternas planer som grund. 
För de verksamheter som saknar verksamhetsplan, t ex kommunens 
fritidsgårdar, kommer sådan upprättas.

Kultur- och fritidsnämnden kommer framöver alltid i sina beslut ange 
datum för återrapportering när uppdrag ges till verksamheten.

Verksamheterna som bedrivs med externa driftsbidrag är utökade 
aktiviteter och som är tidsbegränsade. Om dessa externa driftsbidrag inte 
beviljas längre så måste aktiviteterna läggas ner alternativt erhålla 
budgettillskott till verksamheten.

Avrapporteringen av genomförd intern kontroll kommer från och med 
2019 även omfatta redovisning av hur kontrollerna genomförts samt 
resultatet. Avrapportering kommer ske till nämnden löpande i de fall 
kontroller utförs vid mer än ett tillfälle under året. Dokumentationen av 
utförda kontroller kommer förbättras och arkiveras gemensamt för 
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samtliga kontrollmoment antingen digitalt eller i en pärm.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport ”Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll, handlingsid Kfn 2019.9. 
Tjänsteskrivelse från kommunens revisorer, handlingsid Kfn 2019.10.

Kansliavdelningen

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kultur och fritidschef Marina Hansson
Revisorerna
Kommunstyrelsen - anmälningsärende
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styrning, ledning, uppföljning och kontroll
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Kultur och fritidsverksamheten är ett område som inte är nämnvärt reglerat genom lagar och
förordningar. Mot bakgrund av det krävs det en tydlig styrning och uppföljning för att
säkerställa en god verksamhet. Under strategiområdet - Trygghet och hälsa har
kommunfullmäktige antagit ett målområde som specifikt avser kultur- och fritidsområdet.
Målområde 4:4 är att "i samverkan med andra aktörer stödjer kommunförvaltningen
förenings- och kulturlivet för en positiv utveckling. Invånare och besökare är nöjda med
kultur- och fritidsutbudet."

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna inom kultur, fritid, bibliotek, och
serveringstillstånd med mera enligt alkohollagen. Vidare ska nämnden främja kulturlivet i
kommunen (bildnings- och studieverksamhet, teater, musik, dans, konst, film, musei- och
utställningsverksamhet m. m. ) samt främja föreningslivet och inom ramen för av
kommunfullmäktige beviljade anslag och av styrelsen fastställda normer, fördela bidrag till
föreningar, organisationer och enskilda.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente fastställer även att nämnden ska främja och stödja
olika kulturyttringar i kommunen och därmed nå nya grupper, tillse att kommuninvånarna
erbjuds olika meningsfulla alternativ till fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera samt
ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.

Nöjd medborgarindex1 visar på bättre resultat vad gäller kulturområdet än avseende idrotts-

och motionsanläggningar. Det har dock skett en positiv förflyttning för kommunen inom båda
områdena mellan mätningarna som genomfördes 2014 och 2016.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte har varit att bedöma om nämnden säkerställer en ändamålsenlig
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av kultur- och fritidsverksamheten i Tomelilla
kommun.

t granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

». Finns det ändamålsenliga planer eller dylikt som tydliggör hur nämnden ska arbeta för att
uppnå kommunfullmäktigemålen och uppdragen i reglementet?

> Genomförs uppföljning av mål och uppdrag?
> Genomförs ett tillräckligt arbete gällande intern kontroll?

1. 3. Genomförande

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett
med nämndens presidium och förvaltningens ledningsgrupp. Samtliga intervjuade har beretts
tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd september 2018 - oktober
2018.

1 Kolada 2016
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1.4. Revisionskriterier

l denna granskning utgörs revisionskriterierna av:

>. Kommunallagen

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag
eller annan författning som gäller för verksamheten. Vidare anger samma paragraf att de
också ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.

>. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturlivet i kommunen samt främja föreningslivet och
inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och av styrelsen fastställda normer,
fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda. Nämndens reglemente fastställer
även att nämnden ska främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen och därmed nå nya
gmpper, tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till
fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera samt ansvara för att alla ges möjlighet till
meningsfull idrottsutövning.

». Reglemente för intern kontroll

Kommunens reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige den 6 februari
2017. Reglementet anger att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska fatta beslut om en kontrollplan för
tillsynsområdet som har sin grund på en riskanalys.

> Budget med kommunfullmäktiges mål

Kultur- och fritidsnämnden har ett målområde, under kommunfullmäktiges strategiområde
trygghet och hälsa, som specifikt avser kultur- och fritidsområdet. Målområde 4:4 fastslår att
"i samverkan med andra aktörer stödjer kommunförvaltningen förenings- och kulturlivet för
en positiv utveckling. Invånare och besökare är nöjda med kultur- och fritidsutbudet"
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2. Granskningsresultat

2. 1. Nämndens planer och uppföljning

2. 1.1. Iakttagelser

Ett av nämndens styrande dokument är biblioteksplanen och är fastställd av
kommunstyrelsen2. Ansvaret för biblioteksverksamheten delas mellan kultur- och
fritidsnämnden och familjenämnden, där familjenämnden ansvarar för skolbiblioteken, l
praktiken innebär detta att båda nämnderna har behandlat planen innan kommunstyrelsen
fastställde den. l planen finns formulerade mål för verksamheten. Enligt planen ska
verksamheten utarbeta handlingsplaner kopplade till utvecklingsområdena som årligen ska
utvärderas och följas upp i verksamhetsberättelsen. Av intervjuerna framkom att
handlingsplaner upprättas årligen och att medarbetarna är involverade i detta arbete.
Nämnden tar dock inte del av handlingsplanerna.

Av intervjuerna framkom att verksamhetsområdet kultur och fritid har valt att upprätta
handlingsplaner även för verksamheterna kulturskolan och konsthallen. Däremot finns det
inga specifika mål eller styrande dokument som kan vägleda verksamheterna när de
upprättar handlingsplanerna. Istället grundas handlingsplanerna på kommunfullmäktiges
övergripande målområden, vilka ska gälla alla verksamheter i kommunen. Inte heller dessa
handlingsplaner tar nämnden del av. För vissa delar av verksamheten finns inga
verksamhetsplaner upprättade, detta gäller exempelvis kommunens fritidsgårdar.

Av intervjuerna framkommer att det till stora delar saknas politiskt antagna strategier, policys
och planer för vad som ska uppnås inom kultur- och fritidsområdet. Styrande dokument som
vägleder verksamheterna när de ska planera sina verksamheter. Istället styr nämnden
verksamhetsområdet genom att ge dem enskilda uppdrag som ska utredas eller genomföras.

Exempel på uppdrag som har lämnats till verksamhetsområdet under 2018:
Nämnden beslöt den 15 mars att delegera till verksamhetschefen att omfördela
medel till ny tjänst, motsvarande 150 000 kr, inom verksamhetens befintliga budget
samt att verksamheten ser över öppettider och förändring av entrén i Kulturhuset.

o Ingen uppföljning har skett till nämnden vid granskningens genomförande.
Nämnden beslöt den 3 maj att ge förvaltningen i uppdrag att anordna en
föreningsträff för att höra föreningslivets projektidéer. l årets budget fanns 170 000kr
avsatta till förstärkt integrationssatsning i föreningslivet. Vid tiden för sammanträdet
fanns inget förslag framtaget för hur resurserna skulle användas.

o Ingen uppföljning har skett till nämnden vid granskningens genomförande.
Nämnden beslöt den 3 maj att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en skiss över en
skatepark/aktivitetsarena och inhämta synpunkter på denna vid nästa
ungdomsdemokratimöte.

o Förvaltningen har återkopplat uppdraget till nämnden.

' Biblioteksplanen fastställdes 15 november 2017 och gäller till och med 2021.
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Nämnden beslöt den 12 juni att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med arbetet
med genomlysning av föreningsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde i samarbete med Skåneidrotten.

o Förvaltningen har återkopplat uppdraget till nämnden med delrapporter.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Under 2018 har en fön/altningsövergripande verksamhetsplan upprättats, vilket är ett nytt
arbetssätt för förvaltningen. Verksamhetsplanen sträcker sig över tre år och utgår från
visionen och en nulägesanalys. l planen står det att förvaltningens verksamhetsplan ska
ligga till grund för verksamheternas planering och ska koppla ihop målarbetet, budgetarbetet,
verksamhetsuppföljningen och den ekonomiska uppföljningen. Av intervjuerna framkom att
verksamhetsplanen är framtagen av kommunchefen och verksamhetscheferna. Den har inte
varit uppe för politisk behandling eller haft någon politiskt involvering under framtagandet.
Enligt uppgift var verksamhetsplanen klar innan sommaren (2018) och enhetscheferna har
tagit del av den men den har inte spridits till verksamheterna. Det har ännu inte heller skett
något aktivt arbetet kring planen på verksamhetsnivå.

l verksamhetsplanen anges att kultur- och fritidsverksamhetens prioriterade
förbättringsområden är:

Anpassa kultur och fritidsutbud efter en framtid som förändras:
o Ifrågasätta existensen av nuvarande utbud
o Avveckla utbud som inte bedöms värdeskapande
o Utveckla utbud för att möta nya besökargrupper
o Utveckla och erbjuda spännande utbud som lockar människor med olika

behov och förutsättning
Ökad tillgänglighet:

o Se till att vi har ett språkbruk i våra verksamheter som är inkluderande
o Öppettider efter efterfrågan och ekonomiska förutsättningar
o Förbättra verksamheternas sociala och fysiska tillgängligheter

Attraktivt fritidsutbud för barn och ungdomar:
o Dialog i samverkan med barn- och utbildningsverksamheten med ungdomarna

om meningsfull fritid
o Samverkan med olika aktörer, föreningsliv, andra kommunala förvaltningar,

besöksnäringsföretag med flera
o Aktiviteter även vid lov och helger
o Översyn av kommunens nuvarande bidragsregler för föreningsstöd

l verksamhetsplanen finns ett avsnitt som heter mål och strategier. l avsnittet anges mål,
strategi/metod och mätetal uppdelat mellan förvaltningens olika verksamhetsområden. Bilden
nedan är tagen ur verksamhetsplanen och avser kultur- och fritidsverksamhetens mål och
strategier
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Mal - Kuitur- och fntiösverksamheten

KFN 4:4:2 v Wras^Msw^^^^ssadat Naåag^'^£^^m-as
f. 

^.
^^-. . .. :^^.. ^. *...

^. ^.^:-,..J. ^... ; ^-..^u^lT... i^-..,. ^:. SA^^^-^ ^^. .. ^-^ ^-^^^ A^-^ ^ ^ .E

Målet2018 p--^-- ̂ i^ '- - '"^-.--^ j .. ;"" ' ^ ^"' 1;-^ ̂ l':'*!J
Straregi/metod yAa »xifltt:ceaKtf¥äiffiar.méd ̂ eBnit^l&ret.' . .. ^ . ',, ^f"^.. . '.. 

^ 
-^. 

'i" v^ ^
^.jlw^. i;.. .. _^^.., <, ~^-. :^ ^s», . -^^^. ^-'. ^i.. -. ^^. ^*^^ ^->,.. ^. . ;_^^-tw. ^^, ."-...., ̂ ^:-^. . .. ^, ^.. ^i^1. ^-. ^,..,.. - . ]

Mätetal ^SsE£s^S^t^ rsi^geixai^^^. fe aaaä^^^&.^^ , ^
^-. *-' / .. 4 ' . - . ;-: .. :.... ' . ... '! '. . ',. " .'- ';1 , - ' '". . "'

^MäIetlEtöw»e3ctraii|piM adäriB4^^

^aBde:wma:sotnlBreniaganiaatusihe^^aK'^ --. ^' -:!' . '."' .̂  '. '.. - .^

.-^-^-r-^:^ "'"':'_'''.̂ '^"".' '"^^1"':'" .'J'^~ "t:"^,>4U^T;"~^'"'^'l-'' -^.-^'T--»~.... '^..^. ^^. ^T^

KFN 2:3:1 ?KBh»reIs^auäsljteBaän%i]k;äCTtt^

*. ^;, T.... 'lis:... ^., ...,. ^\. '^.^^^:^^^^, ^^^_^ ^^^^_^^_ '. ^_^_'^-». ^°-, ^1

Måkt2018 ^^--^. -^-^-;-^--^ .-----,---- , ^. -- ̂ -^

Suaregi/metod '! -.Wsc^^WvåSW&vWS atmcåaas wtenu s® ?fe^^alaadslq^c!^.
^.,säe(>Iörter'spm"fiBansfecM:;wKuto^^ '. -_'i^, : . ^. -li; '-^-'- . '.. :., ...!

! Aw^csiW^åetbiääS^-n^^wb^tfa^ ^
's*;^-:{«r"< .-\". 1'« '-i- .;.^ '<^.;i*' lr. '"^..-1;^-'' .*-':^^ '"..j ^^ '*.. .. ^..»%.. ._/-.t. ^ ' ^ ., . "' ',. ''''' -^-

j ;^älette§^ és^i^|Bnä^aml^ä5» E^c^ :i
^;^^Ui<ed^så;tt^é^'fl^^ut:tra. ^qe^:fi^:c^^ ^
iffiOTdte^^tö. 8I!^Ét ^-^ lä^^Ssi^i.^ 

' 

'LT-^a

Målet KFN 2:3:1 har en strategi/metod som avser första halvåret av 2018. Detta kommer av
att den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen grundas på en verksamhetsplan som
nämnden behandlade vid februarimötet 2018. l den verksamhetsplanen finns ett par av de
uppdrag som nämnden under våren 2018 har uppdragit förvaltningen att utreda och/eller att
genomföra, l verksamhetsplanen saknas en beskrivning av uppdragen, istället är de
uppradade under rubriken planerade projekt under 2018.

Ekonomi

Tabellen nedan redogör för intäkter och kostnader för kultur- och fritidsnämnden för helåret
2017 och till och med september 2018.

Tabell. Intäkter och kostnader 2017 och 2018

Redovisat, tkr 2017 2018to. rn. se tember

Intäkter totalt -6687, 4 -4487,4
varav driftsbidrag3 -1321,8 ^81,5
(andel av intäkterna

som består av dnftsbidrag) (1 9,8 %) (10,7 %)
Kostnader 43193, 4 30470

Avvikelse 749 2 934,3

3 Begreppet driftsbidrag används som ett samlingsnamn för externa bidrag i nämndens ekonomiska
uppföljning.
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Ur tabellen ovan kan vi utläsa att nämnden hade en positiv avvikelse för verksamhetsåret
2017. Vi kan också utläsa att cirka 20 procent av nämndens intäkter under 2017 bestod av
driftsbidrag. Fram till september 2018 redovisar nämnden ett positivt resultat för innevarande
verksamhetsår. Under samma period har driftsbidraget utgjort 10,7 procent av nämndens
intäkter.

Tabellen nedan redogör från vilka instanser nämndens intäkter i form av driftsbidrag för
helåret 2017 och till och med september 2018 kommer ifrån. Driftsbidragen är bidrag som
nämnden har ansökt om för att bedriva projekt eller använda på annat sätt i verksamheten.

Tabell. Driftsbidra specificerat
Redovisat, tkr

Staten och statliga myndigheter
Socialstyrelsen
Migrationsverket
Arbetsförmedlingen

Kommuner

Föreningar och stiftelser
Privata företa

Driftsbidra totalt

l nämndens budget för 2017 och för 2018 framgår att antagandet avseende driftsbidrag har
varit mer försiktigt. För 2017 räknade nämnden med ett driftsbidrag om 500 tkr och för 2018
har nämnden räknat med ett driftsbidrag om 300 tkr.

2017

-699

-305,5
-368,6

-12

632
1321,8

2018 to. rn. september

-55,1
-11,3
-150

-225,8

-33,5
-5,7

-481,5

Uppföljning

Av intervjuerna framkom att nämndens uppföljning främst fokuserar på verksamhetens
ekonomi. Nämndens budgetuppföljning följer kommunens årshjul för ekonomisk uppföljning.
Därutöver framkom att verksamhetschefen informerar nämnden om det visar sig att något är
på väg åt fet håll. Övrig uppföljning, exempelvis hur ariaetet fortlöper med uppdrag som getts
till verksamheten, sker ofta i dialogform mellan nämnden och ansvariga tjänstepersoner.
Dialogerna genomförs ofta utan att nämnden erhåller något skriftligt underlag, och sker som
oftast muntligen. Vid intervjun med ordförande och vice ordförande framkom att nämnden
saknar en helhetsbild av vad de olika enheterna gör och vilka resultat som uppnås.

Verksamhetens nyckeltal redovisas i första hand för helåret. Måluppfyllelsen för 2017
redovisades för nämnden i mars 2018. Tabellen nedan redogör för redovisningens resultat.
Ur tabellen går att utläsa att fyra av sex mål uppfylldes under året. Ett av målen som inte
uppfylldes förklarades med att räkneverket som skulle mäta antalet besökare inte har
fungerat ändamålsenligt.

Tabell. Nämndens mal

Strategiomräde Nämndmål Mål och metod

Hållbar tillväxt 1:2:1

1:2:2

Tomelillas marknad som
traditionellt besöksmål ska stärkas.

Egen mätning, antal
marknadsstånd.
Turistinformationens mobilitet ska

öka. Egen mätning, antal aktiviteter

Resultat
2017

628

20

Måluppfyllelse

Ej uppfyllt.

Uppfyllt
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1:2:3

Delaktighet 2:3:1
och egenmakt

2:3:2

Trygghet och 4:4:1
hälsa

utanför kulturhuset.

Motionsslingomas ställning som
tätortsnära besöksmål ska
utvecklas. Egen mätning, antal
besökare per år.

Antalet biblioteksbesökare på
landsbygden ska öka. Egen
mätning, antal besökare.
Kulturskolans terminsaktiviteter i

gmpp, exklusive musik-
undervisningen, på landsbygdens
skolorter ska öka. Egen mätning,
antal kulturgrupper.
Antalet besökare i simhallen ska

öka. Egen mätning, antalet
besökare.

10 000 Ej uppfyllt.
Förklaras med
att det har varrt
problem med
räkneverket.

15400 Uppfyllt

Uppfyllt med
hjälp av statliga
bidrag.

18500 Uppfyllt

Av protokollet framgår att nämnden lade redovisningen till handlingarna. Det saknas ett
dokument och/eller plan som fastställer vilka nyckeltal som ska följas upp och vilka resultat
som förväntas uppnås.

Nämnden har ett årshjul som fastställer vilken uppföljning som ska lämnas till dem och när
de ska få ta del av uppföljningen. Se bilden nedan.

Bild. Nämndens årshjul

Deceaiber

lutetubudget,
uppclätuing årshjul

Jsinusui
Intern kontroll -

slutrapport Februari

Årsbokslut,
bidrag

Ntwember

Intern

kontrot^ilau

Oktober

Återieonauaande
beslutsärenden

AnmSlningsärenden,
delegeringsbeslut

Dialoger

Mars

Kultur-och

idrottspris

April

Septeniber
TerdalZ

Maj
Mal och budget

Aiigusri
Miiloch budget,
taxor och avgifter

Juni

JuU

58



Buildin^ a better
working worid

2. 1. 2. Bedömning

Vi kan konstatera att det saknas en samlad strategi för kultur- och fritidsnämndens uppdrag,
vilket vi anser skulle kunna förbättra såväl styrningen som uppföljningen av verksamheten.
Istället består styrningen av olika styrmedel. Nämndens styrning sker genom planer, såsom
biblioteksplanen, och uppdrag som vad vi förstår inte har sin grund i antagna strategier eller
planer. Verksamhetsplanerna som upprättas ute i verksamheten tar inte nämnden del av och
de kan därmed inte följa upp om verksamheten bidrar till måluppfyllelsen.

Att förvaltning tar fram en gemensam plan kan bidra till en helhetsbild över kommunens
utmaningar och prioriteringar och det anser vi vara positivt. Det bidrar dock också till
ytterligare ett styrmedel över i detta fall en verksamhet som redan har en otydlig styrning då
nämnden saknar egna strategier för verksamheten. Sammantaget blir det svårt att avgöra
om valet av aktiviteter och insatser har tillräcklig hög kvalité och om de bidrar till den
önskade utvecklingen om man inte bestämmer sig för vad man ska uppnå.

Vad gäller andelen driftsbidrag i relation till nämndens intäkter bör nämnden göra en analys
av vilka konsekvenser det medför om nämnden inte kan inbringa externa medel för att
genomföra sina projekt. Det kan finnas skäl för att omprioritera valet av åtgärder vid en
situation då externa medel inte längre kan dryga ut nämndens egen budget.

Som tidigare nämnt skulle en bättre styrning av verksamheten bidra till en förbättrad
uppföljning. Vi finner inte att det är tillräckligt att nämnden till största del följer upp ekonomin.

Vi ser det som positivt att nämnden följer upp nyckeltal för verksamheten. Det saknas dock
ett målvärde för nyckeltalen och nyckeltalen saknar en grund att stå på, såsom en beslutad
plan som anger vad som ska uppnås och varför dessa nyckeltal ska följas upp.

2.2. Intern kontroll

2. 2. 1. Iakttagelser

Reglementet för intern kontroll beskriver att en riskanalys anses vara systematisk om den
består av:

Identifiering av risker - kartläggning av vilka risker som finns
Värdering av risker - bedömning av påverkan och sannolikhet
Riskhantering - bedömning av åtgärder

Konsekvens och sannolikhet ska bedömas för varje identifierad risk. Nedanstående bild är
tagen från kommunens reglemente som anger nivåerna som ska användas när
riskvärderingen görs.
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Riskvärdering

v>

§

i
Alh/ariig

Kännbar

lindrig

Försumbar

Mindre sannolik Möjlig

sannolikhet

Sannolik

Reglementet fastställer vad riskbedömningarna bör leda till enligt följande:

risker som bedöms i röd kategori 4 bör åtgärdas omgående
- risker som bedöms i röd kategori 3-4 ska följas upp

risker som bedöms i gul kategori 2 bör följas upp
risker som bedöms i grön kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner

Nämndens riskanalys för 2018 omfattas av 14 stycken risker för verksamheten.
Förvaltningen har tagit fram riskanalysen. Enligt de inter/juade presenterades riskanalysen
för nämnden i samband med att förslaget på kontrollpunkter lades fram för beslut. Riskerna
avser sådant som hot mot personal, drunkningsolyckor, ekonomi och personalbrist. Samtliga
risker har värderats och till vissa av riskerna har även riskhantering angetts. Tabellen nedan
är ett utdrag på risker som finns i nämndens riskanalys för 2018.

Tabell. Riskanal s 2018
Risk/ Händelse

Hot mot
personal

Inbrott/stöld/
snatteri/
vandaliserin
Drunknings-
olyckor/
Tillbud
Dataintrång/
virus/
sabota e
Besökare
akuts'ukdom
Ekonomi

Ensamarbete

Konsekvens

Personal som inte vågar
jobba, mår dåligt

Kostnader, driftstopp

Dödsfall, personal mår
dåligt, förtroendekris

Driftsavbrott, dålig reklam,
mycket extra jobb

Osäker personal

Sämre kvalitet/säkerhet.
Inga investeringar

Problem att rekrytera
personal, personalskador
utsatta

undvika/minimera?

Utbildning och
överfallslarm

Larm, rondering

Utbildning, bemanning,
säkerhetsrutiner

Säkerhetsrutiner

Utbildning, information

Överfallslarm

Konsekvens

4

5

5

4

3

3

4

Sannolikhet

4

3

3

3

3

3

2

Vissa av riskerna har fått ett värde högre vad gäller konsekvenser än vad skalan tillåter, se
riskerna inbrott och drunkningsolyckor.
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Enligt reglementet ska internkontrollplanen minst innehålla:

Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp

Omfattningen på uppföljningen (frekvensen och kvantiteten)
Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
Till vem uppföljningen ska rapporteras
När rapportering ska ske
Genomförd riskbedömning

Utifrån riskanalysen föreslogs att internkontrollplanen skulle innehålla tre kontrollmoment.
Nämnden fattade beslut enligt förslaget i januari 2018. Tabellen nedan redogör för
intemkontrollplanen 2018.

Tabell 2. Internkontrollplan 2018
Process.

rutin'

system

Inbrott/stöld/
snatteri/
vandaliserin

Drunknings-
öl ckor/Tillbud

Ensamarbete

Kontroll-
moment.

vad ska
granskas
Rutiner

Rutiner

Rutiner

Kontroll-
ansvarig

EC

EC

EC

Kontroll-
metod

Utvärdering
av rutiner

Utvärdering
av mtiner

Utvärdering
av rutiner

Omfattning
Kontrollfrekvens
och kvantitet

2g/år

2g/år

2g/ér

Rapportering
till

ve

ve

ve

Risk-

bedömning
S,'K

3/5

3/5

2/4

l planen finns det mesta som ska ingå i en internkontrollplan enligt reglementet förutom när
rapportering till nämnden ska ske. l beslutsprotokollet från tillfället då kontrollplanen antogs
framgår att resultatet från den interna kontrollen löpande ska rapporteras till nämnden.

Av granskningsrapporten ska det framgå vad som granskats, hur granskningen har
genomförts, resultatet av granskningen och åtgärder med anledning av resultatet samt
tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. Nämnden har fått en uppföljning av
intemkontrollen i september 2018. Nämndens beslut vid uppföljningen var att lägga
redovisningen till handlingarna. Av protokollet framgår att resultatet av den interna kontrollen
visade att rutinerna fungerar enligt gällande rutinbeskrivning/anvisning på samtliga
granskningsområden. Kontrollrapporterna som utgör dokumentationen för kontrollen
lämnades till nämnden. Kontrollrapporterna beskriver inget om hur kontrollerna har
genomförts eller vad kontrollen visade fömtom att rutinerna är fungerande. Samtliga
kontrollrapporter är daterade till den 17 september 2018. l kontrollrapporten som avser risken
inbrott/stöld/ snatter!/ vandalisering finns en kommentar om att det är bra och enkelt att göra
en polisanmälan på nätet.

Vid samma nämndsammanträde i september beslutar nämnden att interkontrollplanen för
2019 ska innehålla följande kontrollmoment:

Drunkningsolyckor
Hot mot personal

Inbrott/stöld/ snatter!/ vandalisering
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2.2.2. Bedömning

Vi finner det positivt att riskanalysen består av ett tiotal risker som har identifierats men
ställer oss frågande till om den är tillräckligt omfattande för att täcka in alla risker i
verksamheten. Det är viktigt att intemkontrollarbetet involverar alla betydelsefulla aspekter
inom nämndens ansvarsområde. Vår bedömning är att kontrollmomenten i
internkontrollplanema även i större utsträckning kan utgå från ett medborgarperspektiv. Detta
skulle kunna medföra att fler risker knutna till verksamheten, t.ex. brukarnas tillgång till
service och servicenivån skulle ingå i internkontrollplanen eftersom dessa inte täcks av mål
eller en verksamhetsplan.

Det skulle vara till gagn om en instruktion för i vilken omfattning kontrollerna ska
dokumenteras. Vi ställer oss frågande till hur genomförda kontroller lägger grunden för det
fortsatta arbetet och verksamhetens lärande när dokumentationen kring dessa är så
bristfällig. Med den minimala dokumentationen som finns är det svårt att utvärdera
kontrollernas effektivitet. Det går inte att utröna om den bakomliggande risken minskar eller
föri3lir oförändrad. Vi ställer oss också frågande till varför nämnden fattar beslut om nya
kontrollmoment fastän kontrollmomenten enbart har kontrollerats vid ett tillfälle när det ska
kontrolleras två gånger per år. Nämnden valde att de anta kontrollmoment avseende
drunkningsolyckor fastän resultatet av kontrollmomentet visade att rutinen fungerar, detta
indikerar att arbetet kring intern kontroll inte sker på ett tillräckligt systematiskt sätt.

Kontrollerna ska rapporteras löpande till nämnden men det har enbart skett vid ett tillfälle.
Detta anser vi vara en brist eftersom internkontrollarbetet ska ske löpande under året och
bidra till att utveckla verksamheten.
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3. Sammanfattande bedömning

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig styrning,
ledning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten. Vår bedömning gmndar sig på att
det saknas ett styrsystem som följer organisationens struktur. Det finns ett glapp vad gäller
styrningen mellan vad kommunfullmäktige har fastställt och verksamheternas
verksamhetsplaner. Vi menar därmed att det finns utrymme för förbättringar vad gäller
nämndens styrning. En tydligare styrning skulle också kunna bidra till att nämndens
uppföljning av verksamheten blir mer ändamålsenlig.

Nämndens intemkontrollarbete kan förbättras genom att risk- och väsentlighetsanalysen blir
mer heltäckande samt att dokumentationen vid kontrollerna utvecklas att innehålla resultatet
av kontrollerna och inte enbart en bedömning om rutinen är fungerande eller inte. Eftersom
nämnden i enlighet med kommunallagen är ytterst ansvariga för den interna kontrollen bör
de, för att kunna göra en bedömning, säkerställa att de får ta del av hur kontroller har
genomförts och resultatet därav.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:

^ upprätta en strategi och/eller plan för kultur- och fritidsverksamheten, som därefter
ligger till grund för övriga planer,

>. ta del av verksamhetsplanerna som upprättas av verksamheterna
> stärka uppföljningen av verksamheten,
> analysera driftsbidragens påverkan på verksamheten och konsekvenserna om dessa

inte skulle finnas att tillgå, samt
^ utveckla kontrollrapporterna att även omfatta hur kontrollerna har genomförts och

resultatet.

Tomelilla den 13 december 2018

Negin Nazari
£Y

Malin Lundberg
£Y
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Intervjuade funktioner:

Anette Thoresson, ordförande

Marianne Akerblad, 1:e vice ordförande

Marina Hansson, verksamhetschef

Kristin Svensson, enhetschef bibliotek och konsthall och kultur

Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid

Dokument:

> Nämndens reglemente

> Biblioteksplan

> Ekonomisk analys kultur-och fritidsverksamheten

> Förvaltningsövergripande verksamhetsplan

». Intemkontrolt 2017

> lnternkontroll2018

> Riskanalys internkontrollplan 2018

> Reglemente för intern kontroll

> Kontrollrapporter 2018

>. Årsbokslut 2017

> Protokoll avseende uppdragen

> Ekonomisk uppföljning

>- Nämndens årshjul
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Tomelilla
kommun

Till:

TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

2018 -12- 1 7

Kultur- och fritidsnämnden Diarienr

2018-12-13

För kännedom:

Kommunfullmäktige

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, uppföljning och
kontroll

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun granskat huruvida
kultur- och fritidsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och
kontroll av kultur- och fritidsverksamheten i Tometilla kommun.

Den sammanfattande bedömningen är att kultur- och fritidsnämnden inte säkerställer en
ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten. Vår
bedömning grundar sig på att det saknas ett styrsystem som följer organisationens struktur.
Det finns ett glapp vad gäller styrningen mellan vad kommunfullmäktige har fastställt och
verl<samheternas verksamhetsplaner Vi menar därmed att det finns utrymme för förbättringar
vad gäller nämndens styrning. En tydligare styrning skulle också kunna bidra till att nämndens
uppföljning av verksamheten blir mer ändamålsenfig.

Nämndens intemkontrollarbete kan förbättras genom att risk- och väsentlighetsanalysen blir
mer heltäckande samt att dokumentationen vid kontrollerna utvecklas att innehålla resultatet
av kontrollerna och inte enbart en bedömning om rutinen är fungerande eller inte. Eftersom
nämnden i enlighet med kommunallagen är ytterst ansvariga för den interna kontrollen bör de.
för att kunna göra en bedömning, säkerställa att de får ta del av hur kontroller l
och resultatet därav.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:

>. upprätta en strategi och/eller plan för kultur- och fritidsverksamheten, som därefter
ligger till grund för övriga planer,

>- ta del av verksamhetsplanerna som upprättas av verksamheterna
> stärka uppföljningen av verksamheten,
>. analysera driftsbidragens påverkan på verksamheten och konsekvenserna om dessa

inte skulle finnas att tillgå, samt
r utveckla kontrollrapporterna att även omfatta hur kontrollerna har genomförts och

resultatet.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens och nämndernas skriftliga svar framfört senast 2019-
02-28.

För Tomelilla kommuns revisorer,

./ ^
Torsten Lindgren
Ordförande
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2019

Justerandes sign

Kfn § 4 Dnr KFN 2019/7

Granskningav nämndens styrning, ledning, uppföljning 
och kontroll.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidschef Marina 
Hansson i uppdrag att ta fram ett utkast till yttrande till nästa sammanträde i 
nämnden den 26 februari 2019.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har granskat huruvida kultur- och 
fritidsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning 
och kontroll av kultur- och fritidsverksamheten i Tomelilla kommun.
Den sammanfattande bedömningen är att kultur- och fritidsnämnden inte 
säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av kultur- och 
fritidsverksamheten. Bedömningen grundar sig på att det saknas ett 
styrsystem som följer organisationens struktur.
Nämndens interna kontrollarbete kan förbättras genom att risk- och 
väsentlighetsanalysen blir mer heltäckande samt att dokumentationen vid 
kontrollerna utvecklas att innehålla resultatet av kontrollerna och inte enbart 
en bedömning om rutinen är fungerande eller inte. Eftersom
nämnden i enlighet med kommunallagen är ytterst ansvariga för den interna 
kontrollen bör de för att kunna göra en bedömning, säkerställa att de får ta 
del av hur kontroller har genomförts och resultatet därav.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2019

Justerandes sign

Kfn § 4 forts

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar de förtroendevalda revisorerna 
kultur- och fritidsnämnden att:

- upprätta en strategi och/eller plan för kultur- och fritidsverksamheten, som 
därefter ligger till grund för övriga planer,
- ta del av verksamhetsplanerna som upprättas av verksamheterna
- stärka uppföljningen av verksamheten,
- analysera driftsbidragens påverkan på verksamheten och konsekvenserna 
om dessa inte skulle finnas att tillgå, samt utveckla kontrollrapporterna att 
även omfatta hur kontrollerna har genomförts och resultatet.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens och nämndernas skriftliga svar senast 
2019-02-28.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur och fritidschef Marina 
Hansson i uppdrag att ta fram ett utkast till yttrande till nästa sammanträde i 
nämnden den 26 februari 2019.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport ”Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll, handlingsid: Kfn 2019.9. Tjänsteskrivelse 
från kommunens revisorer, handlingsid: Kfn 2019.10

_________
Beslutet skickas till:

Kultur och fritidschef Marina Hansson
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Marina Hansson                                                       
Ros-Marie Stjernfeldt
Kultur och fritidschef                                               
Enhetschef fritid
Direkt 0417-18117
Mobil 0709-958117
ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Tomelilla den 6 februari 2019 Dnr KFN   

Kultur och fritidsnämnden

Smedstorpsbadet

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att överlämna ärendet till 
investeringsberedningen och att åtgärda resterande på offerten innan 
badsäsongen 2019.

Ärendebeskrivning
Badsektionen i Smedstorp genom Per-Åke Edstrand har i skrivelse till 
kultur och fritidsnämnden gjort olika önskemål gällande Smedstorpsbadet. 
De äskar att:

1. Den portabla lift som finns på Österlenbadet sommartid finns att 
tillgå på Smedstorpsbadet.

2. Stationär tillgänglighetsanpassad toalett 
3. Duscharna behöver åtgärdas
4. Ventilationen fungerar inte tillfredsställande

Vidare anser badsektionen att det finns två alternativ för att uppnå den 
efterfrågade tillgängligheten.

-Riv befintliga lokaler och bygg upp nya som överensstämmer med 
lagstiftning

-En tillgänglighetsanpassning av befintliga lokaler

Kultur och fritid begärde in offert efter mötet med badsektionen på de 
fyra punkterna i skrivelsen samt det som tillkom under mötet gällande 
byte av fönster och dörrar. När offerten inkom så var priset för detta 
358.000 kronor och då ingick inte arbetet med asbest, återställning av 
väggytor, elarbete samt målningsarbete.
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Inför säsongen 2018 gjordes följande åtgärder: 

1. Den portabla liften flyttades ut till Smedstorpsbadet.
2. Hyrde in en handikappanpassad portabel toalett.
3. Duscharna åtgärdades.

Dessa åtgärder gjordes med hänsyn till utrymme i tid och budget.

Kultur och fritid begärde även in ett pris vad gäller nybyggnad av 
omklädningsrum. Det pris som inkom var ett uppskattat pris på  15.000-
25.000 kr/kvm. Rivning av befintligt omklädningsrum uppskattades till ca 
150.000-200.000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kultur och fritidschef Marina Hansson och enhetschef 
Ros-Marie Stjernfeldt, 6 februari 2019.

Kultur och fritid

Marina Hansson                                                       Ros-Marie Stjernfeldt
Kultur och fritidschef                                               Enhetschef fritid

Beslutet skickas till:

Investeringsberedningen
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef fritid och turism
Direkt 0417-18117
Mobil 0709-958117
ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Tomelilla den 11 februari 2019 Dnr KFN DiaNr

Kultur och fritidsnämnden

Yttrande på remiss av motion - morot inte piska, 
EPA-traktorsmötesplats

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå samhällsbyggnadsnämnden att 
undersöka om det finns någon fysisk plats dels i Tomelilla tätort och dels 
utanför tätorten för lämplig mötesplats för ungdomar med A-traktorer 
samt föreslå kommunstyrelsen att ge fältassistenterna i uppdrag att 
kontakta de motorintresserade ungdomarna i kommunen för att kartlägga 
deras intresse av en A-traktorsmötesplats.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 3 oktober 2018, § 252, 
och beslutar remittera motionen till kultur- och
fritidsnämnden och därefter till förvaltningen för beredning. 

I motionen daterad den 22 augusti 2018 anför Figge Bergqvist (V) 
följande:

”Det finns i Tomelilla många människor som störs av att ungdomar på 
kvällarna kör sina A-traktorer på tätortens gator. Det är förståeligt, 
eftersom dessa fordon är väldigt högljudda.

Men man kan ju också förstå ungdomarna, de är motorintresserade men är 
för unga för att få bilkörkort. Och att köra A-traktor är en bit på vägen dit. 
Att motorljudet stör många är fullt begripligt och måste åtgärdas. Men att 
förbjuda A-traktorer i tätorten med hot om bötfällning eller andra straff 
utan att erbjuda ett alternativ är enligt vår mening kontraproduktivt - det 
skapar bara trots och ilska.
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Det behövs en positiv åtgärd från kommunens sida som kan kanalisera 
ungdomarnas leklust och motorintresse.

Vi föreslår:
Att kommunen undersöker möjligheten att erbjuda ungdomarna 
en plats där de kan meka med sina traktorer och köra dem utan 
att störa någon.”

Kultur och fritid genomförde under 2012 ett projekt tillsammans med 
Tomelilla Motorklubb att inrätta en motorfritidsgård i Tomelilla. 
Målsättningen var att försöka tillgodose motorintresserade ungdomars 
fritidsaktiviteter. Tomelilla Motorklubb hade lokaler som var användbara 
för att skruva/meka med cyklar och motorfordon samt även medverka i 
föreningens verksamheter.

Kultur och fritid beviljade Tomelilla Motorklubb ett bidrag för projektet. 

Projektet varade ett år och avslutades pga bristande intresse från 
ungdomarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-11, kultur och fritidschef Marina 
Hansson och enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt. Handlingsid: 2019.xxx
Motion, Morot inte piska, kommunstyrelsens arbetsutskott § 252/2018
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Karl Mohlin, 2018-12-04, Handlingsid: 
KFN 2018.375
Beslut kultur- och fritidsnämnden 2018-12-11, Kfn § 76/2018, 
Handlingsid: KFN 2019.11

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef fritid och turism

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 december 2018

Justerandes sign

Kfn § 76 Dnr KFN 2018/53

Motion - morot inte piska, EPA-traktorsmötesplats

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen 
för beredning. Ärendet ska återkomma till nämndens februarisammanträde.

Ärendebeskrivning
Figge Bergquist (V) har den 22 augusti 2018 lämnat in motion – morot 
inte piska med följande lydelse:

”Det finns i Tomelilla många människor som störs av att ungdomar på 
kvällarna kör sina A-traktorer på tätortens gator. Det är förståeligt, eftersom 
dessa fordon är väldigt högljudda.

Men man kan ju också förstå ungdomarna, de är motorintresserade men är 
för unga för att få bilkörkort. Och att köra A-traktor är en bit på vägen dit. 
Att motorljudet stör många är fullt begripligt och måste åtgärdas. Men att 
förbjuda A-traktorer i tätorten med hot om bötfällning eller andra straff utan 
att erbjuda ett alternativ är enligt vår mening kontraproduktivt - det skapar 
bara trots och ilska.

Det behövs en positiv åtgärd från kommunens sida som kan kanalisera 
ungdomarnas leklust och motorintresse.

Vi föreslår:
Att kommunen undersöker möjligheten att erbjuda ungdomarna en plats där 
de kan meka med sina traktorer och köra dem utan att störa någon.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har till kultur- och fritidsnämnden 
remitterat motionen för yttrande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig över motionen ”Morot inte piska”.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 december 2018

Justerandes sign

Kfn 76 § forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Karl Mohlin, handlingsid: Kfn 2018.375.
Bilaga Ksau § 252/2018 Motion – Morot inte piska, kommunstyrelsens 
arbetsutskott, handlingsid: Kfn 2018.365.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 252/2018:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden och därefter till förvaltningen för beredning.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) föreslår att nämnden ska besluta återremittera ärendet 
till förvaltningen för beredning samt att ärendet ska återkomma till 
nämndens februarisammanträde.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar i enlighet 
med Anette Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidschef Marina Hansson
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Karl Mohlin
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
karl.mohlin@tomelilla.se

Tomelilla den 4 december 2018 Dnr KFN 2018/53

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse, motion - morot inte piska

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig över motionen ”Morot inte piska”.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till kultur- och fritidsnämnden 
remitterat en motion för yttrande. Motionens lydelse är enligt följande:

”Det finns i Tomelilla många människor som störs av att ungdomar på 
kvällarna kör sina A-traktorer på tätortens gator. Det är förståeligt, 
eftersom dessa fordon är väldigt högljudda.

Men man kan ju också förstå ungdomarna, de är motorintresserade men är 
för unga för att få bilkörkort. Och att köra A-traktor är en bit på vägen dit. 
Att motorljudet stör många är fullt begripligt och måste åtgärdas. Men att 
förbjuda A-traktorer i tätorten med hot om bötfällning eller andra straff 
utan att erbjuda ett alternativ är enligt vår mening kontraproduktivt - det 
skapar bara trots och ilska.

Det behövs en positiv åtgärd från kommunens sida som kan kanalisera 
ungdomarnas leklust och motorintresse.

Vi föreslår:
Att kommunen undersöker möjligheten att erbjuda ungdomarna en plats 
där de kan meka med sina traktorer och köra dem utan att störa någon.”
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Karl Mohlin, 2018-12-04.
Bilaga Ksau § 252/2018 Motion – Morot inte piska, kommunstyrelsens 
arbetsutskott, handlingsid: Kfn 2018.365.

Kultur och fritid

Karl Mohlin
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 oktober 2018

Justerandes sign

Ksau § 252 Dnr KS 2018/250

Motion - Morot inte piska

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden och därefter till förvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning
Figge Bergquist (V) har den 22 augusti 2018 lämnat in motion – morot 
inte piska med följande lydelse:

”Det finns i Tomelilla många människor som störs av att ungdomar på 
kvällarna kör sina A-traktorer på tätortens gator. Det är förståeligt, eftersom 
dessa fordon är väldigt högljudda.

Men man kan ju också förstå ungdomarna, de är motorintresserade men är 
för unga för att få bilkörkort. Och att köra A-traktor är en bit på vägen dit. 
Att motorljudet stör många är fullt begripligt och måste åtgärdas. Men att 
förbjuda A-traktorer i tätorten med hot om bötfällning eller andra straff utan 
att erbjuda ett alternativ är enligt vår mening kontraproduktivt - det skapar 
bara trots och ilska.

Det behövs en positiv åtgärd från kommunens sida som kan kanalisera 
ungdomarnas leklust och motorintresse.

Vi föreslår:
Att kommunen undersöker möjligheten att erbjuda ungdomarna en plats där 
de kan meka med sina traktorer och köra dem utan att störa någon.”
 
Beslutsunderlag
Motion - Morot inte piska, handlingsid: Ks 2018.3416.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 oktober 2018

Justerandes sign

§ 252 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 112/2018:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) föreslår att motionen ska remitteras till kultur- och 
fritidsnämnden och därefter till förvaltningen för beredning.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Marina Hansson                                                    
Ros-Marie Stjernfeldt
Kultur och fritidschef                                            
Enhetschef fritid
Direkt 0417-18117
Mobil 0709-958117
ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Tomelilla den 6 februari  2019 Dnr KFN 2017/19

Kultur och fritidsnämnden

Förstudie om en utearena i Tomelilla kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att överlämna förslaget om förstudie 
till investeringsberedningen om en utearena i Tomelilla kommun, som ska 
innehålla kostnad- plats- och genomförandeförslag.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 23 augusti 2018, § 50,  ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag gällande förstudie 
om en utearena i Tomelilla kommun, som ska innehålla kostnads- plats- 
och genomförandeförslag.

Kultur och fritid har varit i kontakt med samhällsbyggnad i andra 
kommuner som har byggt skateparker och aktivitetsplatser. Kultur och 
fritid har gjort bedömningen i samråd med samhällsbyggnad i kommunen 
att en förstudie av en konsult och kan bedöms ta ca tre månader samt 
kostnaden är beräknad till 100.000 kronor i månaden.

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 25 september 2018, § 58  att 
föreslå kommunstyrelsen att bevilja 300.000 kronor till förstudie om en 
utearena i Tomelilla kommun, som ska innehålla kostnads- plats- och 
genomförandeförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2018, § 264 att 
avslå äskandet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 8 januari 2019, § 2, att ta upp 
ärendet för behandling den 26 februari 2019.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kultur och fritidschef Marina Hansson och enhetschef 
Ros-Marie Stjernfeldt, 6 februari 2019.

Kultur och fritid

Marina Hansson                                                    Ros-Marie Stjernfeldt
Kultur och fritidschef                                            Enhetschef fritid

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2018

Justerandes sign

Kfn § 58 Dnr KFN 2017/19

Utearena - förstudie

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bevilja 
300.000 kronor till förstudie om en utearena i Tomelilla kommun, som ska 
innehålla kostnads- plats- och genomförandeförslag.

Ärendebeskrivning
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 23 augusti 2018, § 50,  ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag gällande förstudie om 
en utearena i Tomelilla kommun, som ska innehålla kostnads- plats- och 
genomförandeförslag.

Kultur och fritid har varit i kontakt med samhällsbyggnad i andra kommuner 
som har byggt skateparker och aktivitetsplatser. Kultur och fritid har gjort 
bedömningen i samråd med samhällsbyggnad i kommunen att en förstudie av 
en konsult och kan bedöms ta ca tre månader samt kostnaden är beräknad till 
100.000 kronor i månaden.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bevilja 
300.000 kronor till förstudie om en utearena i Tomelilla kommun, som ska 
innehålla kostnad- plats- och genomförandeförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kultur och fritidschef Marina Hansson och enhetschef Ros-
Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn 2018.215.
_________

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidschef Marina Hansson
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 augusti 2018

Justerandes sign

Kfn § 50 Dnr KFN 2017/19

Utearena

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsmämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
kostnadsförslag gällande förstudie om en utearena i Tomelilla kommun, som 
ska innehålla kostnads- plats- och genomförandeförslag.

Ärendebeskrivning
Frågan om en utearena i Tomelilla började diskuteras under slutet av 2015 
och har sedan dess kommit upp i olika sammanhang.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar att kultur- och fritidsmämnden ger förvaltningen 
i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag gällande förstudie om en utearena i 
Tomelilla kommun, som ska innehålla kostnads- plats- och 
genomförandeförslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet 
med Anette Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidschef Marina Hansson 

88



TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 maj 2018

Justerandes sign

Kfn § 29 Dnr KFN  2017/19

Aktivitetspark

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en skiss 
över en skatepark/aktivitetsarena och inhämta synpunkter på denna vid nästa 
ungdomsdemokratimöte.

Ärendebeskrivning
Frågan om en skatepark i Tomelilla började diskuteras under slutet av 2015 
och har sedan dess kommit upp i olika sammanhang.
   
Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en skiss över en skatepark/aktivitetsarena och inhämta synpunkter på 
denna vid nästa ungdomsdemokratimöte.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar i enlighet med Anette Thoressons förslag.
_________

 
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidschef Marina Hansson
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Marcus Carlevåg 
Planarkitekt 

 

Utearena skate 
Framtagna ytor är ungefärliga. 

 

Folkets Park 

Gällande detaljplan är Stadsplan 1 från 1933. De utpekade områdena ligger inom 
fastigheteten Folkets Park 3 som ägs av Tomelilla kommun samt fastigheten 
Tomelilla 237:93 som ägs av Tomelilla kommun, men där lagfarten även står på 
Gustaf Algot Hansson och Ester Amalia Hansson. Fastigheten omfattas i 
detaljplanen till största del av prickmark som inte får bebyggas, men även 
användningen Allmänt eller allmännyttigt ändamål (A). Allmänt och allmännyttigt 
ändamål innebär att det får uppföras byggnader i 3 våningar på en högsta 
byggnadshöjd på 10,8 meter. Om tomten inte ägs av kommunen och istället är i 
privat ägo får användningen bostadsändamål (C) tillgodoses. Det får då byggas endast 
fristående hus eller parhus sammankopplade över tomtgräns. Byggnaderna får vara 2 
våningar med en högsta byggnadshöjd 7,6 meter. Tomterna ska vara mins 700 m2 och 
högst 1/3 av tomten får bebyggas. 

För fastigheterna Folkets Park 2 och 3 och finns ett planuppdrag för ny eller ändring 
av detaljplan. 

Som en del av Folkets Park och allmän platsmark så lämpar sig skatepark och utescen 
sig väl. Då det är på tal att riva utebadet om ett nytt byggs i anslutning till 
Österlenbadet så skulle platsen vara lämpad för ändamålet. Även minigolfbanan som 
är väldigt eftersatt skulle kunna utgöra en lämplig plats för ändamålet.   
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Välaparken 

Gällande detaljplan är Stadsplan 1 från 1933. De utpekade platserna ligger inom 
fastigheten Tomelilla 237:78 som ägs av Tomelilla kommun. Detaljplanen för 
platserna utgörs av användningen allmän platsmark park (planterad). 

Områdena för Välaparken ligger i direkt anslutning till Adelgatan. Väster om området 
på andra sidan Adelgatan ligger bostäder och Välagården. Öster om områdena ligger 
Välabäcken och Väladammen. I sydväst ligger Folkets Park. 
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”Kilen” 

För den västra delen av trekantsformade platsen vid Välagården är gällande detaljplan 
Stadsplan 1 från 1933. Platsen som här kallas ”Kilen” har i detaljplanen 
användningen Allmänt eller allmännyttigt ändamål (A). Det får uppföras byggnader med 
3 våningar på en högsta höjd av 10,8 meter. Prickmark får ej bebyggas. Om tomten 
inte ägs av kommunen och istället är i privat ägo får användningen bostadsändamål (C) 
tillgodoses. Det får då byggas endast fristående hus eller parhus sammankopplade 
över tomtgräns. Byggnaderna får vara 2 våningar med en högsta byggnadshöjd 7,6 
meter. Tomterna ska vara mins 700 m2 och högst 1/3 av tomten får bebyggas. 

Västra delen av ”Kilen” tillhör fastigheten Tomelilla 237:78 som ägs av Tomelilla 
Kommun. 

För östra delen av ”Kilen” gäller detaljplanen S 58 från 1967. Användningen är 
allmänt ändamål (A). Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter och marken begränsas av 
prickmark som inte får förses med byggnad. Det finns planbestämmelse om att 
stängsel måste finnas mot norr i angränsning mot riksväg 11. 

”Kilen” ligger precis intill riksväg 11 som omfattas av riksintresse och som är relativt 
högt trafikerad. Precis öster om platsen ligger en förskola med dess uteplats. Söder 
om området finns bostäder. 
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Österlenbadet 

Gällande detaljplan för platsen väster om Österlenbadet är S 68 från 1974. 
Användningen är allmänt ändamål (A) samt Allmän plats, park, plantering. Inom 
allmänt ändamål (A) är högsta tillåtna byggnadshöjd är 10,8 meter. 

Platsen är relativt plan. Nordväst om området ligger bostäder som skulle kunna 
störas av en skatepark. 

Gällande detaljplan för platsen sydöst om Österlenbadet är S 37 från 1960. 
Användningen är allmänt ändamål (A) samt där högsta tillåtna byggnadshöjd är 10,8 
meter. 

Platsen är relativt plan. Öster om området ligger bostäder som skulle kunna störas av 
en skatepark.  
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 12 februari 2019 Dnr KFN 2019/6

alkoholenheten

Alkoholärenden 2019: Ansökan om serveringstillstånd 
från H&G:s mat på Österlen AB

Förvaltningens förslag till beslut
Alkoholenhetens förslag är att enligt 8 kap. 2§ bevilja den sökande, 
H&G:s mat på Österlen AB, organisationsnummer: 559179-5397, 
stadigvarande tillstånd för allmänheten avseende serveringsstället H&G:s 
Kök. Ullstorp 122:1, 273 94 Tomelilla för servering av starköl, vin, 
spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl. 11.00-
01.00, inomhus och utomhus.

Ärendebeskrivning
Det föreligger ett tjänsteutlåtande från alkoholhandläggare Jörgen 
Gillberg, 2019-02-12, gällande ansökan om stadigvarande tillstånd. 
Ansökan avser stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering av 
starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, 
dagligen kl. 11.00 -01.00 på serveringsstället H&G:s Kök, Ullstorp 122:1, 
273 94 Tomelilla. Ansökan avser även uteservering.

Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd – H&G:s mat på Österlen AB, 
handlingsid: Kfn 2019.43

Kansliavdelningen

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Alkoholenheten
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 13 februari 2019 Dnr KFN 2019/1

kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger redovisningen av anmälningsärenden 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Ks § 214/2018 Grundprinciper för lokalförsörjningen och 

lokalinvesteringar. Kommunstyrelsen beslutar anta i ärendet 
beskrivna grundprinciper och organisation för lokalförsörjningen.

2. Inkommen kopia på polisanmälan 2019-01-24, handlingsid KFN 
2019.38. Försök till stöld genom inbrott på välabadet. 
Förundersökning inleds inte med motiveringen att brottet inte går 
att utreda.

3. Begäran från konstnär 2019-01-30 om utdrag av vilka grafiska verk 
av honom som finns i kommunens ägo. Handlingsid: KFN 
2019.40

4. E post meddelande från Sveriges radio med följande frågor till 
kommunen:

Hur många konstverk äger kommunen?
Är konstsamlingen värderad, om ja, till hur mycket (på ett 
ungefär)?
Har ni genomfört en inventering av samlingen, om ja, när 
genomfördes den?
Hur många av konstverken var vid inventeringen på sin givna 
plats?
Hur många saknades?
Handlingsid: 2019.41
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5. Enkät 2019-02-06 från Sveriges television kring kommunens 
budget för kulturverksamhet 2018 resp 2019. Handlingsid: 2019.42

6. Kommunfullmäktige 2019-02-11. Avsägelse av uppdraget som 
ledamot i Kfn från Per Skoog. Torbjörn Lindberg valdes till ny 
ledamot.

  

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Marina Hansson                                                      
Ros-Marie Stjernfeldt
Kultur och fritidschef                                              
Enhetschef fritid
Direkt 0417-18117
Mobil 0709-958117
ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Tomelilla den 20 februari 2019 Dnr KFN DiaNr

Kultur och fritidsnämnden

Avsiktsförklaring - Tomelilla Idrottsförening

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritid föreslår att kultur och fritidsnämnden antar 
avsiktsförklaringen. 

Ärendebeskrivning
Tomelilla Idrottsförening har inkommit den 20 februari 2019 med en 
förfrågan till Tomelilla kommun om de kan ställa sig bakom följande 
avsiktsförklaring gällande fortsättning på projektet ”Från idrottsplats till 
Mötesplats” med att anlägga en Padelbana. 

Avsiktsförklaring
Tomelilla Idrottsförening är en av kommunens största idrottsföreningar 
och har under sin mer än 100-åriga historia betytt mycket för kommunen 
och dess invånare.
Unders jubileumsåret. 2017, tog föreningen beslut om att utveckla 
verksamheten och skapade projektet ”Från Idrottsplats till Mötesplats”. 
Projektet genomfördes under våren 2018. Resultatet har blivit mycket bra 
och verksamheten har expanderat enligt uppsatta mål. Utöver aktiviteter i 
föreningens regi förekommer mycket spontanidrott och förskolorna i 
kommunen utnyttjar anläggningen i stor utsträckning. Grundskolorna har 
också skolidrottsaktiviteter på Mötesplatsen.

Stimulerade av framgången har föreningen, efter bl.a. enkäter bland 
ungdomarna, beslutat att inleda en planerings- och bidragsfas för en 
fortsättning på projekt ”Från Idrottsplats till Mötesplats” med att anlägga 
en Padelbana.

Padel är en av de snabbast växande nya sporterna och vänder sig till 
ungdomar och motionärer i alla åldrar. Banan har storleken 10 x 20 m och 
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anläggs utomhus inom idrottsplatsområdet.
De flesta banorna i landet drivs kommersiellt men föreningen tänker utan 
kostnad upplåta banan till ungdomar för spontanidrott.
Målet är att bredda verksamheten och skapa en aktivitet som attraherar 
andra ungdomar än de som enbart är intresserade av fotboll. . Padelbanan 
kommer att vara ett bra komplement till övrig verksamhet och kan få nya 
grupper av ungdomar aktiverade.

Tomelilla Idrottsförening avser att teckna någon form av samarbetsavtal 
med Tomelilla Bordtennisklubb (TAIS) och Tomelilla Tennisklubb vad 
gäller samutnyttjning och instruktion.

Avsiktsförklaringen syftar främst till att underlätta finansieringen av 
projektet samt att föreningen i samarbete med kommunen vill utveckla 
förenings- och fritidslivet i Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kultur och fritidschef Marina Hansson och enhetschef 
Ros-Marie Stjernfeldt, 20 februari 2019. 

Kultur och fritid

Marina Hansson                                                      Ros-Marie Stjernfeldt
Kultur och fritidschef                                              Enhetschef fritid

Beslutet skickas till:

Tomelilla idrottsförening
Kultur- och fritidschef Marina Hansson
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