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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (2019-2022)
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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 20 april 2020 Dnr KFN 2020/1

kultur- och fritidsnämnden

Dialoger och informationsärenden 2020-05-19

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

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden genomför dialoger enligt följande på dagens 
sammanträde:

1. Information från förvaltningen
2. Uppdaterat årshjul för 2020
3. Information om Alkoholenhetens flytt 

  

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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Januari
Internbudget 2020
Attestanter 2020

Februari
Intern kontroll - 
slutrapport 2019
Årsbokslut (info)

 bidrag
 verksamhetsplan 2020

Måldag (mål 2021)

Mars
SAM-enkät (uppföljning 

2019)
Årsbokslut 2019

Måluppfyllelse 2019
Yttrande - budgetremiss

Mål 2021
Taxor och avgifter 2021

Information om utbetalda 
bidrag

Maj
Kultur- och idrottspris
Delårsrapport jan-apr 

Intern kontroll: ensamarbete

Juni
Intern kontroll: Kunskap om 

diarieföring
BelastningsregisterkontrollenAugusti

ekonomi april-juli

September
Delårsrapport jan-aug

Internbudget 2021
Intern kontroll:: 

Beroende av externa 
medel

November
Intern kontrollplan 2021 

(riskanalys)
Ekonomisk uppf jan-okt
Sammanträdesplan 2021
Intern kontroll: Hot och 

våld mot tjänstemän 
samt Inbrott, 

stöld,vandalisering

December
uppdatering årshjul

 ekonomisk uppf jan-nov
Intern kontrollplan 2021

Internbudget 2021

Återkommande 
beslutsärenden 

Anmälningsärenden, 
delegeringsbeslut

Dialoger

Information från 
förvaltningen

Årshjul 2020
Ärenden till kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritid
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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 20 april 2020 Dnr KFN 2020/19

kultur- och fritidsnämnden

Ordförandebeslut gällande lokalt aktivitetsstöd 
2020 med anledning av Covid-19

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

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marie Ståhlbrand (M) beslutade 
2020-04-01 med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att föreningar i 
Tomelilla kommun som ansöker om lokalt aktivitetsstöd för första 
halvåret 2020 kan välja mellan att göra en ny ansökan med faktiska 
aktiviteter som har genomförts under första halvåret 2020 eller ansöka 
med de aktiviteter som genomfördes första halvåret 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för Tomelilla kommun ökar inte eller möjligtvis ökar högst 
marginellt med detta beslut. Utan beslut om att få använda 2019 års 
aktivitetsstatistik så hade Tomelilla kommun sparat pengar eftersom 
utbetalningen av lokalt aktivitetsstöd hade minskat till följd av covid-19. 
Men det kan inte vara meningen att Tomelilla kommun ska spara pengar 
på covid-19 på föreningslivets bekostnad.

Barnperspektivet
Detta beslut tas för att de föreningar som genomför aktiviteter för barn 
och unga ska kunna fortsätta sin viktiga verksamhet.

Miljöperspektivet
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut lokalt aktivitetsstöd 2020 med anledning av Covid-19, 
handlingsid: Kfn 2020.205
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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:

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

Tomelilla den 6 maj 2020 Dnr KFN 2019/37

kultur- och fritidsnämnden

Uppdateringar av arbetsgruppens förslag till nytt 
stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla 
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Arbetsgruppen för översyn av bidragsregler till ideella föreningar i 
Tomelilla kommun har tagit fram ett förslag till nytt stödsystem som 
nämnden informerades om vid sitt sammanträde 2019-11-13.

Vid sammanträdet presenterade också representanter från arbetsgruppen 
hur förlaget skulle förankras hos kommunens föreningar och politiska 
partier och att föreningarna därefter i januari 2020 (som sedan förlängdes 
till februari) skulle få möjlighet att skriftligt yttra sig över förlaget innan 
det under våren 2020 behandlades vidare.

På dagens sammanträde presenterar arbetsgruppen ett uppdaterat förslag 
till nytt stödsystem efter inkomna synpunkter från föreningslivet som 
information till nämnden. På nämndens sammanträde den 23 juni avses 
förslaget behandlas som ett beslutsärende.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit ett det får några ekonomiska konsekvenser i 
detta läge av processen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv i detta läge av processen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
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detta perspektiv i detta läge av processen.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt stödsystem slutprodukt 2019 rev 20200417, handlingsid: 
Kfn 2020.xxx

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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     Arbetsgruppens förslag till nytt stödsystem för ideella  
     föreningar i Tomelilla kommun

         
 Övergripande mål för stöd till ideella föreningar

  Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar möjligheter att   
  genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och förebyggande verksamheter  
  av hög kvalité i första hand för barn och ungdomar i åldrarna 7 – 25 år inom 
  kommunen.

  Stödformerna skall bidra till

 att intentionerna i översiktsplanen 2025 med utblick mot 2040 uppnås liksom 
visionen ”Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter 
av Österlen”

 att främja en aktiv vardag med varierande utbud såväl inom kultur som fritid 
 att stimulera barn och ungdom att få en möjlighet att bli och förbli en del av 

föreningslivet
 att likaprincipen skall gälla för alla oavsett vald aktivitet
 att mötesplatser är tillgängliga för alla
 att utbudet av arrangemang är varierande och öppna för alla

  Allmänna bestämmelser
  Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd till ideella 
  föreningar som är öppna för alla och verksamma i Tomelilla kommun.
  För att erhålla stöd från Tomelilla kommun krävs att föreningen är godkänd som  
  stödberättigad. För att bli detta skall nedanstående allmänna villkor vara uppfyllda:

  Förening ska:
 vara öppen för alla och ha ideellt syfte 
 vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer 
 ha minst 10 medlemmar i åldern/åldrarna 7 – 25 år och/ eller pensionärer, 

           och/ eller medlemmar som är funktionsvariabla och som erlagt fastställd 
           medlemsavgift.

 av årsmöte antagit skriftligt utformade stadgar
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 ha stadgeenligt vald styrelse och valda/utsedda revisorer
 erhållit organisationsnummer från Skatteverket samt inneha plus- eller 

           bankgirokonto

      Kultur o fritidsnämnden kan, genom särskild prövning, ge förening stöd även om
             ovanstående kriterier inte uppfylls om föreningens verksamhet bedöms av    
             nämnden som mycket angelägen.

Ansökan om stöd 
Ansökan sker digitalt på Tomelilla kommuns hemsida ( www.tomelilla.se )
Ansökningshandlingarna ska vara fullständigt ifylld av behörig firmatecknare.
Stödet skall vara sökt senast den dag som anges i bestämmelserna för respektive 
stöd.

   Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång erhåller ett 
reducerat stöd, enligt följande:

   Ansökan inkommen 
1 – 7 dagar försent, sker avdrag med 10%
8 – 14 dagar försent, sker avdrag med 25%

      21 dagar eller senare försent behandlas inte.
             Beviljat stöd utbetalas enbart till föreningens plus- eller bankgiro. 
             Sektion i förening kan inte söka/beviljas stöd.

   Om oriktiga ansökningsuppgifter lämnas kan detta medföra avstängning och krav
   på återbetalning vilket fastställes av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall.
   Förening som brutit mot andra allmänt vedertagna regler avstängs med 
   omedelbar verkan från fortsatt stöd och kan krävas på återbetalning av tidigare   
   utbetalt stöd.
   Stöd till förening som har skuld till kommunen innehålles intill dess skulden
   reglerats.

Insyn och granskning
Stödberättigad förening skall senast 2 månader efter årsmötet, årligen ha insänt 

      godkända handlingar enligt följande:
   Årsmötesprotokoll
   Verksamhetsberättelse med ekonomiskt och socialt bokslut för det gångna 

  verksamhetsåret
   Revisionsberättelse 
   Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
   Stadgar – om dessa förändrats
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   Uppdaterade föreningsuppgifter inkl. styrelseförteckning
   Stöd utbetalas inte till förening förrän ovanstående uppgifter kommit kultur- 

  och fritidsnämnden tillhanda. Om inte uppgifterna kommit kultur- och 
  fritidsnämnden tillhanda under kalenderåret, så är rätten till det   
  sökta/beviljade stödet borttaget.
 

             Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen uppföljning av föreningars 
verksamhet, vilket kan innebära att förening som erhållit stöd skall ställa 
erforderliga handlingar och uppgifter till nämndens förfogande.

Belopp
Kultur- och fritidsnämnden fastställer och fördelar årligen stödens belopp i 
förhållande till av kommunfullmäktige fastställd rambudget för föreningsstöd. 

         Stödformer

          1. Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är det samlade begreppet för olika stödformer som är avsedda att
   stimulera och möjliggöra genomförandet av olika föreningsverksamheter.

             Verksamhetsstödet består av följande stödformer 
 Lokalt aktivitetsstöd 
 Stöd till studieförbund
    Arrangemangsstöd
 Utvecklingsstöd

1.1 Lokalt aktivitetsstöd

Ändamål
Stödet avser att främja föreningarnas ledarledda gruppverksamheter

           
Villkor
Stöd kan beviljas förening med verksamhet för åldrarna 7 – 25 år samt för  

       pensionärer och eller personer med funktionsvariation.
       För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.
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                Stödberättigad aktivitet är
 

 Ledarledd gruppaktivitet med minst 3 och högst 30 medlemmar i åldrarna 7 – 
25 år samt för pensionärer eller deltagare med funktionsvariation.
Stöd kan utgå även för aktiviteter i rekryteringssyfte.

    Ledare skall vara utsedd av föreningen och vara minst 15 år samt vara 
   närvarande under hela aktiviteten. Ledare kan inte redovisningsmässigt vara 
   ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

      En gruppaktivitet ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling  
     och avslutning,

    Gruppaktiviteten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse 
   alternativt medlemsmöte eller liknande och vara genomförd av föreningen

    Gruppaktiviteten skall dokumenteras på föreskrivet sätt och förvaras under 
   minst sju år

                Stöd utgår inte till

    Entrébelagda eller kommersiella aktiviteter

                Bidrag för deltagare
                Deltagaren ska vara mellan 7 – 25 år och/eller pensionär och vara medlem i
                stödberättigad ideell förening med verksamhet i Tomelilla kommun. 
                För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.

                Bidrag för ledare
   Ansvarig gruppledare skall vara minst 15 år och medlem i stödberättigad 
   ideell förening med verksamhet i Tomelilla kommun

                Lokalt aktivitetsstöd utgår med
                Ledarstöd          5 kr/per gruppaktivitet

                Deltagarstöd
     7 – 12 år          7 kr/per deltagartillfälle
     13 – 20 år          9 kr/per deltagartillfälle
     21 – 25 år och               
     för pensionär         5 kr/per deltagartillfälle

  För medlemmar
     med funktions-
     variation                10 kr/per deltagartillfälle
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                  Ansökan 
                  sker digitalt för verksamhet under tiden 

1 januari i – 30 juni den 25/8  
                  1     juli – 31 december den 25/2

              1.2 Stöd till studieförbunden

Ändamål
Skapa möjligheter för studieförbunden att i demokratiska former skapa, 

      genomföra och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet inom
      kommunen

              Förutsättningar för stödet 
  Stöd utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala 
  organisation är godkänd för statsbidrag. 
  För kommunalt stöd till studieförbunden gäller villkor, kriterier,
  unika deltagare och fördelningsprinciper som i stort är gällande för statsbidrag.
  Förändringar av statsbidragsvillkoren medför oftast motsvarande förändringar 
  av kommunstödet.

                   Stöd 
                Stödet fördelas i förhållande till fastställt anslag enligt nedanstående fördelning

 Tillgänglighetsstöd   8 procent
 Verksamhetsstöd/studiecirkel                                                                67 procent
 Verksamhetsbidrag/ annan folkbildningsverksamhet 10 procent
 Verksamhetsbidrag/kulturprogram 15 procent

                    Redovisning och ansökan
                    Följande handlingar skall medfölja ansökan:

 STUV-rapport
 Mål/styrdokument som beskriver de för verksamheten beslutade målen 

och/eller styr verksamheten
   Ansökan sker årligen digitalt på fastställd blankett, senast den 31 mars, året   
   efter genomförd verksamhet.
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                1.3 Arrangemangs- och evenemangsstöd
    
     Ändamål
     Stödet avser stimulera till anordnandet och genomförandet av olika slags 

               offentliga publika arrangemang/evenemang.
   
     Villkor

               Arrangemangen/evenemangen skall genomföras inom kommunen och vara öppet 
               samt tillgängligt för alla kommuninvånare.

     Arrangören skall beakta jämställdhetsperspektivet, när det gäller både planering 
               och genomförandet av arrangemanget/evenemanget.

     Arrangemanget/evenemanget skall eftersträva att vara klimat- och miljöneutralt.
     Kultur- och fritidsnämnden kan även besluta om att prioritera särskilda specifika

               åldrar eller målgrupper årligen.
            
    Stöd
    Stöd kan årligen utgå för ett eller flera arrangemang/evenemang.
    Stödet kan utgå i form av ekonomiskt stöd eller som en förlustgaranti
    Kultur- och fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om vilket stöd som skall utgå 

              och i vilken omfattning.
  
    Ansökan och redovisning
    Ansökan sker digitalt på fastställda ansökningsblanketter senast tre månader före    
    arrangemangets/eventets genomförande.
    Redovisning av arrangemanget sker på fastställd blankett som skall vara kultur-och
    fritidsnämnden tillhanda senast två månader efter genomförandet.

    Utbetalning
    av beviljat ekonomiskt stöd sker med 50 % efter beslut. Resterande utbetalning  
    och   även av en eventuell förlustgaranti sker när slutredovisningen av 
    arrangemanget godkänts av kultur- och fritidsnämnden. 
    Slutredovisningen skall vara inkommen under kalenderåret och senast 
    två månader efter att arrangemanget/evenemanget 
    genomförts.
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1.4  Utvecklingsstöd

   Ändamål
             Stödet avser att våga utmana, pröva och utveckla nya verksamhetstankar-/ idéer i 
             syfte att kunna finnas mede i ett framtida verksamhetsutbud.  
             Stödet är även avsett att stimulera till en ökad jämställdhet, mångfald och 
             tillgänglighet inom föreningsverksamheterna i kommunen
          

   Villkor
           Verksamhet som vänder sig till åldrarna 7 – 25 år och eller pensionärer alt.   
           personer med funktionsvariation prioriteras.
           Kultur- och fritidsnämnden kan även särskilt besluta om att prioritera särskilda 
           specifika åldrar eller målgrupper.

          
             Ansökan
             skall ske digitalt på fastställd blankett senast tre månader före uppstart
          

   Stöd och redovisning
             Stöd kan utgå som ett indirekt eller direkt ekonomiskt stöd och kultur- och
             fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall om vilket stöd som skall utgå och i vilken
             omfattning.
             Redovisning av utvecklingssatsningen skall vara kultur- och fritidsnämnden
             tillhanda senast två månader efter avslut.

   Utbetalning
  av beviljat ekonomiskt stöd sker med 50 % efter beslut. Resterande utbetalning
   sker när slutredovisning av utvecklingssatsningen godkänts av kultur- och
  fritidsnämnden. 
  Om indirekt stöd skall utgå innebär detta att kultur- och fritidsnämnden svarar
  för de kostnader som beviljats för satsningen.

1.5 Stöd till kulturellt värdefulla byggnader

 Ändamål
Ett viktigt inslag i kommunen är våra olika kulturellt värdefulla byggnader och därför 
finns ett särskilt kommunalt stöd för bevarandet av dessa.
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Villkor
Stödet utgår endast till kulturellt värdefulla byggnader som kultur- och fritids-
nämnden i förhand godkänt som stödberättigade.

Stöd
Stöd kan utgå för godkända nettokostnader för underhåll av byggnad med tillhörande 
utemiljö. samt för eventuell inventarieanskaffning i byggnad 
Åtgärder som prioriterar tillgängligheten och/eller är miljö-och klimatsmarta 
prioriteras

Ansökan
Ansökan sker digitalt senast den 31 mars årligen på fastställd blankett
              
Utbetalning
Utbetalning av beviljat ekonomiskt stöd sker, när kultur och fritidsnämnden erhållit 
den ekonomiska redovisning som krävs i varje enskilt fall.

          
       2.  Anläggnings och lokalstöd

   Stödet är avsett att hjälpa till att klara föreningarnas behov av anläggningar-/lokaler 
   för verksamheter som bedrivs inom Tomelilla kommun. Stödet prioriteras till 
   anläggningar-/lokaler där verksamhet för åldersintervall 7- 25 år och/eller 
   pensionärer alternativt verksamhet för  medlemmar med funktionsvariation bedrivs.
   Anläggningsstödet är avsett täcka del av föreningens nettokostnader för drift/hyra av
   lokalen/anläggningen
   Stöd utgår endast till anläggningar/-lokaler ägda eller förhyrda inom kommunen, vilka
   tidigare godkänts som stödberättigade av kultur och fritidsnämnden.
   Stöd utgår endast för den del av kostnaderna som är att hänföra till föreningens 
   ordinarie verksamhet.
   Förening skall kunna verifiera uppkomna nettokostnader om kultur och 
   fritidsnämnden så önskar.

        2.1 Stöd i kommunägda-/hyrda anläggningar – och lokaler

Ändamål/Stöd
    För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet så erhåller samtliga
    stödberättigade föreningar i kommunen en subventionerad kostnad för upplåtelse 
    av kommunägda-/hyrda anläggningar-/lokaler.
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    Villkor
    Vid upplåtelse prioriteras verksamhet för 7 – 25 år och pensionärer eller verksamhet 
    för medlemmar med funktionsvariation som bedrivs enligt kommunens
    policy för anläggnings- och lokalupplåtelse.

       2.2. Stöd i föreningsägda anläggningar-/lokaler 

Ändamål
För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar och lokaler 
så kan stöd utgå för detta till stödberättigade föreningar.

          Villkor
          Vid beräkning av anläggningsstödet skall anläggningens nyttjandegrad och betydelse 
          för kommunens verksamhet för åldersintervallet 7 – 25 år samt pensionärer
          prioriteras eller där verksamhet för medlemmar med funktionsvariation bedrivs.

Stöd som kan utgå baseras på anläggningens-/lokalens årliga godkända
          nettodriftkostnader, enligt nedan: 
          

Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, försäkringar,  
          vatten och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och 
          skötselkostnader samt eventuellt larm.
          
          Stöd
          Anläggningsstöd kan högst utgå med 50 % av nettokostnaderna till 
          förening som redovisat minst 500 deltagartillfällen i gruppaktivitet enligt lokalt 
          aktivitetsstöd senaste verksamhetsåret för åldrarna 7 – 25 år samt för pensionärer, 
          eller verksamhet för medlemmar med funktionsvariation har bedrivits, eller
         att på annat sätt beskriva verksamhetsomfattningen för dessa åldrar och kategorier 
          i anläggningen-/ lokalen.   
          För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen i gruppaktivitet/år eller där 
          verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för dessa åldrar och kategori kan
          stöd utgå med högst 25 %.
          Anläggnings- och lokalstöd utgår för godkända nettokostnader och beräknas efter 
          totalt inkomna och godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.

          Ansökan
          sker digitalt senast 31 mars årligen på fastställd blankett
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  2.3 Hyresstöd
          
          Ändamål

För att underlätta för ordinarie föreningsverksamhet i föreningshyrda anläggningar
          och lokaler så utgår stöd för detta till stödberättigade föreningar.
        
          Villkor
          Hyresstöd utgår endast till anläggningar- och lokaler som kultur och fritidsnämnden
          i förhand godkänt som stödberättigade
          Vid beräkning av hyresstödet skall anläggningens- lokalens nyttjandegrad och 
          betydelse för kommunens verksamhet för åldersintervallet 7 – 25 år samt 
          pensionärer prioriteras. eller verksamhet för medlemmar med funktionsvariation 
         bedrivs.
         Stöd som kan utgå baseras på följande kostnader:
          Kallhyra, renhållning/sophämtning, försäkringar, vatten och avlopp, 
          sotning, värme och el samt arrende samt eventuellt larm

          Stöd 
          Hyresstöd kan högst utgå med 50 % av nettokostnaden till förening 
          som vid senaste verksamhetsåret redovisat minst 250 deltagartillfällen/år i 
          gruppaktivitet enligt lokalt aktivitetsstöd för åldrarna 7 – 25 år samt för 
          pensionärer, och medlemmar med funktionsvariation, eller på annat sätt beskrivit 
          verksamhetsomfattningen för dessa åldrar och personer i anläggningen- /lokalen.   
          
          För föreningar som inte uppnår antalet deltagartillfällen/år i gruppaktivitet enligt 
          lokalt aktivitetsstöd eller där verksamhet inte bedrivs i motsvarande omfattning för 
          dessa åldrar kan stöd utgå med högst 25 %.                               
          Hyresstöd utgår för godkända nettokostnader och beräknas efter totalt inkomna och 
          godkända ansökningar och i förhållande till tillgängliga medel.
           
          Ansökan
          sker digitalt senast 31 mars årligen på fastställd blankett
          

            2019 10 14,  Rev 2020 04 17

            Arbetsgruppen
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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:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
niklas.sommelius@tomelilla.se

Tomelilla den 28 april 2020 Dnr KFN DiaNr

kultur och fritidsnämnden

Nationaldagen 6 juni 2020 och Tomelilla 
sommarmarknad den 16 juli 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa in alla kommunala 
arrangemang kring nationaldagsfirandet den 6 juni 2020 samt att ställa in 
Tomelilla sommarmarknad den 16 juli 2020.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda alternativa lösningar för kommunalt nationaldagsfirande som 
följer gällande regler och riktlinjer under pågående Covid-19 pandemi.

Ärendebeskrivning
Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ingår bland annat 
kommunala arrangemang kring nationaldagsfirandet den 6 juni samt att 
arrangera sommar och höstmarknad i Tomelilla.

På grund av pågående covid-19 pandemi med gällande restriktioner som 
bland annat förbjuder folksamlingar på mer än 50 personer är 
förvaltningens bedömning att det inte är möjligt att genomföra 
nationaldagsfirandet den 6 juni samt Tomelilla sommarmarknad den 16 
juli. Det är i nuläget osäkert hur länge nuvarande restriktioner kommer 
gälla men eftersom dessa arrangemang kräver framförhållning för att 
kunna genomföras bedömer nämnden att bästa alternativet är att redan nu 
fatta beslut om att ställa in dessa arrangemang 2020. 

Tomelilla sommarmarknad innebär besök från många marknadsknallar. 
Förvaltningens bedömning är att om nämnden väntar för länge med 
beslut om att ställa in marknaden kan det få större ekonomiska 
konsekvenser för knallarna jämfört med att meddela beslutet i god tid.

Ekonomiska konsekvenser
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för nationaldagsfirandet så 
har kommunen inte tagit på sig några kostnader fram tills nu.  
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Vad det gäller marknader så har kultur och fritid endast en budget på 24 
tkr utöver de intäkter som dras in.  Kultur och fritid har hittills lagt ner ca 
9 tkr på polistillstånd och marknadsföring.

Barnperspektivet
Dessa arrangemang vänder sig även till barn så att ställa in innebär att 
möjligheterna till aktiviteter för barnen dessa dagar också begränsas.

Miljöperspektivet
Att ställa in arrangemangen kan få vissa positiva effekter ur ett 
miljöperspektiv. Speciellt Tomelilla sommarmarknad innebär transporter i 
stor omfattning både för krämare och tivoli och för besökare. Större 
arrangemang innebär också nedskräpning på de platser där de arrangeras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2020-04-28, 
handlingsid: Kfn 2020.xxx

Kultur och fritid

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt.
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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 27 april 2020 Dnr KFN 2019/31

kultur- och fritidsnämnden

Kulturpriset 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden väljer någon av de nominerade (med 
motivering till varför i beslutet) till vinnare av kulturpriset 2019.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns kulturpris (10 000 kr)

§ 1. Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för 
förtjänstfulla insatser inom kulturens område som faller inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde.

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag 
från nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska 
åtföljas av skriftlig motivering.

§ 3. Priset utdelas till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller 
verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning 
till kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad 
insats för berikande av kulturella värden.

§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även 
rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.

§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.

§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om 
tidpunkt.

De nominerade är:
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Spjutstorps badorkester (10 nomineringar)
Caroline Carlsson, julhjälpen (7 nomineringar)
Annika Nilsson (2 nomineringar)
Bonderumsringen, Eva Gustavsson (2 nomineringar)
Himlaro-skospel
Softa fritidsgård/Armani Krantz
Tobias Kralmark
Torsdagsträffen i Sjutstorp
Ingalill Thorsell
Gaël Joly
Eva Troedson
Christinas Wänner
Kjell Nilsson
Acke Eriksson
Roderick Luccius

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

Barnperspektivet
Det finns inga hinder mot att nominera barn för priset.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Sammanställning av nomineringar, nämndsekreterare Olof Hammar, 
handlingsid: Kfn 2020.xxx
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-04-27, handlingsid: 
Kfn 2020.xxx

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Nomineringar till 2019 års kulturpris

Jag skulle vilja föreslå Bonderumsringen som pristagare för kulturpriset. De har de 
senaste åren gjort ett fantastiskt arbete för att levandegöra gården. Ordförande är Eva 
Gustavsson men de förtjänar att få det gemensamt.

(nominerad 2019-10-08 av Gunilla Arvidsson, handlingsid Kfn 2019.301)

-------------------------------------------------

Himlaro-skospel (skånskproducerad gospelkör i Tomelillabygdens församling) som leds 
av körledarna Anette och Håkan Olsson Byavägen 2 273 31 Tomelilla.

Himlaro-skospel är en skånskproducerad gospelkör i Tomelillabygdens församling som 
leds av två fantastiska och världens bästa körledare Anette och Håkan Olsson. Himlaro-
skospel övar varje tisdagskväll i församlingshemmet i Tomelilla och det är körens 
fantastiska körledare Anette och Håkan som skriver all text och musik själva på låtarna 
som kören sjunger.

Himlaro-skospel är verkligen terapi på hög nivå full av så mycket härlig behövande sång, 
energi, glädje, värme, kärlek, gemenskap och många goa skratt. Utan sången med denna 
fantastiska kören och våra fantastiska körledare så hade jag kanske inte ens varit i livet 
idag, det är sången med Himlaro-skospel som får mig att orka lyfta blicken framåt, att 
orka kämpa med allt och orka hålla mig fast i livlinan ovanför ytan och inte sjunka ner 
mot botten. Sången med Himlaro-skospel gör så att jag orkar kämpa med allt och gör så 
att jag mår bra. Himlaro-skospel gör verkligen livet värt att leva och sången med Himlaro-
skospel räddar verkligen bokstavligen livet på mig. Det är min terapi och min livlina. Vi är 
många som sjunger i Himlaro-skospel och jag vet att sången med denna fantastiska kören 
och våra underbara körledare Anette och Håkan hjälper både mig och resten av kören 
som sjunger i denna fantastiska kören. Sången med denna fantastiska kören är verkligen 
terapi på hög nivå.

Himlaro-skospel = Härlig och behövande sång, energi, glädje, värme, kärlek, gemenskap, 
terapi och många goa skratt - och sången med denna fantastiska kören och våra 
fantastiska körledare behövs enormt. Terapi på hög nivå som behövs enormt och som 
man verkligen mår bra av både i kropp och själ!

Himlaro-skospel in my heart i all evighet och Himlaro-skospel - kören som gör det 
himmelskt!

(nominerad 2019-11-16 av Camilla Persson, handlingsid Kfn 2019.323)

------------------------------------------------------------
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Softa fritidsgård/ Armani Krantz. Ställer upp för ungdomarna gör mycket för dom är 
på en trygg plats där vuxna finns för ungdomarna i ur och skur.

(nominerad 2019-11-16 av Eva Hermansson, handlingsid Kfn 2019.324)

Tobias Kralmark, danspedagog på Tomelilla kulturskola. Tobias är en hängiven och 
engagerad person som med sin entusiastiska personlighet öppnar upp barn och ungas 
intresse för dans på ett lekfullt sätt. Tobias både uppmuntrar till samt visar att dans är för 
alla!

(nominerad 2019-11-18 av Cornelia Berglund, handlingsid: Kfn 2019.325)

Caroline carro julhjälpen. Vilket fint jobb som du har lagt ner du har hjärta av guld du 
är många kommer att få en fin jul.

(nominerad 2019-11-22 av Ninna, handlingsid: Kfn 2019.348)

Caroline Carlsson. Caroline är en driftig tjej som har ett stort hjärta för de som behöver 
hjälp i årets mest efterlängtade högtid, JULEN! Julen är en kulturell kristen högtid som 
firas av miljardtals människor över hela världen, tyvärr kan inte alla fira med gran, mat 
och tomtebesök och detta är något Caroline har tagit fasta på och startat ”Julhjälpen” en 
grupp för personer och familjer som bor i Tomelilla kommun och behöver extra stöttning 
i juletid. 

Hon ger järnet för att alla ska kunna ha en dräglig jul, det letas sponsorer, görs inköp, slås 
in julklappar, ja hon är en riktig ”tomte”, utan dräkt och skägg. Jag tycker verkligen ni ska 
bli Carolines renar så hon kan sätta sig, tillbakalutad i släden och få njuta av den 
glädjespridare hon är! Så min uppmaning till er är, ge henne ”Tomelilla kommuns 
kulturpris”

(nominerad 2019-11-22 av Nina Edstrand, handlingsid: Kfn 2019.338)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carolin. För hennes outtröttliga engagemang för de familjer som har det lite sämre ställt 
genom gruppen "Julhjälpen Tomelilla- Simrishamn" på facebook.

(nominerad 2019-11-24 av Jennie Holst, handlingsid: Kfn 2019 340)

Caroline på julhjälpen. Allt engagemang för alla som förtjänar en fin jul och hon jobbar 
dygnet runt för att hjälpa alla. Hon ska ha detta priset finns ingen mer värdig än Caroline.

(nominerad av Martina Roskvist 2019-11-24, handlingsid: Kfn 2019.341)

Caroline Julhjälpen. Gör ett enormt betydelsefullt jobb som gynnar många familjer o 
barn som inte har råd eller möjlighet till julklappar. Enormt fint gjort av henne.
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(nominerad 2019-11-28 av Stefan Jönsson, handlingsid: Kfn 2019.354)

Caroline Carlsson. Carro startade Julhjälpen i Tomelilla & Simrishamn & ordnar jul med 
julmat & julklappar till ca 20 familjer redan första året! Hon har redan nu sagt att om hon 
vinner Kulturpriset i år så har vi en kanonbra budget för att hjälpa än fler familjer nästa 
år! Vilken hjälte!!

(nominerad 2019-11-28 av Therése Nilsson, handlingsid: Kfn 2019.355)

Caroline Carlsson. Caroline är en person som trots att hon är ensamstående mamma 
och själv har det kämpigt ibland, ändå tänker på alla dom som har det väldigt tufft i 
juletider. Medmänsklighet när den är som bäst.

(nominerad 2019-11-29 av Susanne Carlsson, handlingsid: Kfn 2019.356)

Spjutstorps Badorkester. 30 års konserter där man glatt många med sin musik.

(nominerad 2019-11-22 av Ingvar Gustafsson, handlingsid: Kfn 2019.339)

Spjutstorps badorkester. Duktiga musiker som är danade av lärare Hans Persson 
spjutstorp, spelar sommar som vinter ute och inne.

(nominerad 2019-12-07 av Marianne och Malte Persson, handlingsid: Kfn 2019.359)

Spjutstorps Badorkester. De spelar musik med ett tiotal musikinstrument, samt sjunger 
till och sprider glädje mycket uppskattat. Firade 30 år 2018.

(nominerad 2019-12-15 av Allan Åkesson, handlingsid: Kfn 2019.373)

Spjutstorps badorkester. För att de spridit en härlig glädje i många kyrkor och varje 
sommar spelat i vår fina stadspark och i många byar på Österlen.

(nominerad 2019-12-19 av Christel Landén. Handlingsid: Kfn 2019.375)

Spjutstorps badorkester. Jag nominerar Spjutstorps badorkester som jag anser är mycket 
värdiga att få kulturpriset 2019 efter att ha musicerat i 31 år i Tomelilla kommun. 
Orkestern har spridit glädje genom åren.

(nominerad 2019-12-19 av Irene Landén. Handlingsid: Kfn 2019.376)

Spjutstorps badorkester /Allan Persson ordförande. Spjutstorp badorkester har under 
31 års tid i Tomelilla kommun spridit mycket glädje åt Tomelillaborna och i grannbyarna. 
De har genom en unik sammanhållning bevarat musikkulturen i Tomelilla och visat att 
man oavsett ålder kan bidra med att sprida glädje till andra och till varandra. De har trots 
sin höga ålder aldrig tvekat på att ställa upp på att ta en spelning och tränar varje vecka 
inför nya uppdrag. Jag som dotter är mycket stolt över min mamma Clairy Landén som i 
år fyller 84 år och spelar keybord i orkestern för att hon har denna otroliga viljekraft och 
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styrka att varje vecka ta sin keyboard för att ta sig till träningslokalen. Denna kraft 
kommer ur gemenskapen och glädjen till musiken som de alla har i orkestern som de 
sedan sprider till andra. Spjutstorps badorkester är väl värda ett kulturpris!

(nominerad 2019-12-18 av Ann-Louise Landén, handlingsid: Kfn 2019.383)

Spjutstorps Badorkester. Orkestern har verkat och roat folk i över 30år både sommartid 
o. under juletid.

(nominerad 2019-12-29 av Gudrun Mårtensson, handlingsid: Kfn 2019.380)

Spjutstorps Badorkester. Har i över 30 år fört en musikkultur vidare som deras 
dåvarande folkskollärare Hans Persson i Spjutstorp startade under 40 och 50-talet.

(nominerad 2019-12-29 av Sven Frisk, handlingsid: Kfn 2019.381)

Spjutstorps badorkester. Bra gjort att hålla samman en orkester efter så många år och 
att hedra sin lärare Hans Persson.

(nominerad 2019-12-30 av Ingrid Engström, handlingsid: Kfn 2019.384)

Spjutstorps Badorkester. För att dom i 30 år har spridit en fantastisk musikglädje med 
sina konserter både sommar och vinter.

(nominerad 2020-01-01 av Eva Gustafsson, handlingsid: Kfn 2020.1)

Torsdagsträffen i Sjutstorp. En samlingspunkt för alla motorintresserade i alla åldrar 
med sina hobbyfordon och många besökande åskådare. Med träffar varje torsdag kvällar. 
från april till oktober, i fjorton år har de fyra fantasterna Östen Westerdahl ,Kristin 
Sassersson,Håkan Håkansson och Lena Håkansson skött dessa träffar ideellt. Träffen 
startade 2006 på initiativ av Östen Westerdahl och Håkan Håkansson.

(nominerad 2019-11-23 av Östen Westerdahl, handlingsid: Kfn 2019.344)

Annika Nilsson. Annika har under många år helhjärtat engagerat sig för att Tomelilla 
kommun som snart den enda i regionen har luciatåg. Det är oerhört mycket arbete bakom 
från röstning, träning, genomförande. Jag var själv ” hjälpreda” 2018 och vet så mycket 
kringarbete det är innan kommunens invånare får njuta av denna fina tradition. 
Seniorboenden, offentliga miljöer, företag, LSS boende överallt lyser Annika upp med 
luciaföljet. Jag tycker hon är värd kulturpriset för med oförminskad kraft varje år ser till 
att kommuninvånarna får ett luciatåg. Under åren har det varit olika personer vid hennes 
sida som varit sångansvariga, chaufförer, men det är ändock Annika som trots hon nu inte 
längre bor i kommunens som står som ansvarig även igår.

(nominerad 2019-11-23 av LottaWallin, handlingsid: Kfn 2019.345)
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Annika Nilsson. Jag nominerar Annika Nilsson som genom sitt engagemang och driv 
hållit liv i Tomelilla Luciakommitté under väldigt många år. Annika lägger ner många 
timmar för att få Tomelillas Lucia att leva kvar. Andra kommuner har inte fått ihop 
deltagare till detta och har då fått ställa in denna tradition. Luciatraditionen är viktig för 
alla i vårt samhälle, ett kulturarv med alla dess sånger som annars hotas att dö ut. 
Tradition som är viktig för såväl svenskfödd som utlandsfödd. Och att få se de äldres 
ögon glittra till när Lucia besöker våra äldreboende i kommunen, ett igenkännande från 
deras ungdom, är obetalbar. På ett LSS boende hade några längtat till detta i dagar och 
sjöng med i sångerna. Även att ungdomar får möjlighet att medverka till detta och få tro 
på sig själv genom att framföra dessa sånger för såväl stora som små är viktigt. Lucia är ett 
kulturarv där alla kan deltaga (gammal som ung), känna igen sig och sin egen barndom, 
eller skapa nya traditioner, ja listan kan göras lång. Utan Annika hade inte detta varit 
möjligt, Tomelilla kommun med dess invånare hade inte fått uppleva denna fantastiska 
tradition och kulturarv som ett Luciatåg faktiskt är.

(nominerad 2019-12-29 av Carina Eriksson, handlingsid: Kfn 2019.382)

Ingalill Thorsell. Ingalill Thorsell har under de 21 år hon drivit Drakamöllan etablerat 
Drakamöllan som en viktig del av både kulturliv och mötesplats. Genom de mångåriga 
satsningarna på Opera och barnopera har hon gjort stora insatser för att främja insteget 
till stora kulturupplevelser på hemmaplan. I sin senaste satsning Nordiskt Forum för 
kultur o vetenskap ges utrymme för kulturarbetare att i ett sammanhang arbeta och hitta 
nya samverkansformer.

(nominerad 2019-11-23 av Leif Sandberg, handlingsid: Kfn 2019.346)

Hannes Nilsson. Sång

(nominerad av Elenor Nilsson 2019-11-23, handlingsid: Kfn 2019.347)

Bonderumsringen. För att de på ett fantastiskt sätt levandegjort hur livet på gården levts 
under de fyra årstiderna. Detta har lockat nya besökare tex fler barnfamiljer. Besökare har 
bjudits in att delta i aktiviteter.

(nominerad 2019-11-24 av Gunilla Arvidsson, handlingsid: Kfn 2019.342)

Gaël Joly. Det Gaël har åstadkommit i Smedstorp är helt enastående!!!

Tack vare honom finns det nu både mountainbikebanor i skogen och en nyinvigd 
pumptrackbana nära skolan. Banorna är öppna för alla, helt gratis, och är skapade av 
ideella krafter i första etappen ute i skogen. Den nya fina pumptrackbanan har också 
byggts av ideella krafter och proffsiga banbyggare. Gaëls drivkraft är enorm och sprider 
mycket energi runt sig! Han möter alla åkare med ett genuint intresse och ställer upp och 
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visar, förklarar och guidar när han kan. Utan Gaël hade förmodligen inga banor byggts i 
Smedstorp.

(nominerad 2019-11-23 av Jessica Holmlund, handlingsid: Kfn 2019.343)

Eva Troedson Keramika fantasia. Eva har med sitt stora kunnande och hjärta satt 
kommunen på kulturkartan under många år Inte många kan mäta sig med henne. En 
kulturambassadör av rang Hon bjuder på sig själv och är ett naturligt utflyktsmål i 
kommunen för många Hennes alster finns i många hem i Sverige och är mycket 
uppskattade En mycket värdig mottagare av detta pris

(nominerad 2019-11-25 av Anders Larsson, handlingsid: Kfn 2019.349)

Ideella föreningen "Christinas Wänner". Christinas Wänner, ideell förening, har under 
Mia Gröndahls ledning på bara tre säsonger uträttat ett veritabelt storverk med en av 
kommunens mest remarkabla (och lätt bortglömda) historiska platser: Christinehofs Slott 
i Andrarum. Genom ett rikt och ständigt växande utbud från maj till september av 
föredrag, event, levande utställningar, ordinarie och beställda guidningar, fack-träffar, 
kulturevenemang och happenings har en stadigt växande skara av besökare hittat till vår 
kommun; Besökare i tusental strömmar nu till årligen! 

Detta fantasirika men alltid historiskt korrekta levandegörande av Grevinnan Christina 
Pipers storverk med Alunbrukshanteringen från 1725 till 1900talets början har fångat 
såväl historieintresserade av alla kalibrer, som turister av mer traditionellt slag. 

Ett verkligt kultur- och kunskapscenter av nationellt intresse har på kort tid och med egna 
medel och meriter växt fram i Tomelilla!

(nominerad 2019-11-26 av Lotta Hedström, handlingsid: Kfn 2019.350)

Kjell Nilsson. Lämnar härmed förslag att kulturpriset 2019 tilldelas konstnär Kjell 
Nilsson. Kjell har varit aktiv konstnär i över 40 år och på många sätt aktivt deltagit i 
föreningsliv. Under 2019 har Kjell ställt ut sin konst i följande  konsthallar: Karlshamns 
konsthall, Lysekils Konsthall, Finspångs konsthall och med tre skulpturer deltagit på 
skulpturparken på Kronovall. Kjell är medlem i KRO och skånska konstnärsklubben och 
har deltagit på påskrundan under 39 år.

(nominerad 2019-12-20 av Lars Jönsson, handlingsid: Kfn 2019.379)

Acke Eriksson. Acke Eriksson har genom sitt intresse och gedigna arbete och forskning 
om människor, gårdar och hus bidragit till och spridit kunskap om den österlenska 
landsbygden och då speciellt då om sin älskade hembygd Eljaröd. Acke Eriksson har 
genom idogt arbete dokumenterat och beskrivit Eljarödsbygdens människor, 
verksamheter och fastigheter. Han har grävt i arkiven och skapat ett register på över 
11000 personer som har bott i Eljaröd de senaste 366 åren, från 1651 fram till nu. Acke 
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har även pekat ut vilka personer som har bott på vilken gård eller i vilket hus. Allt samlat i 
ett 563 sidigt uppslagsverk. Eftersom kyrkböckerna i Eljaröd brann i slutet av 1800-talet 
har Acke fått leta efter fakta i mantalslängder, bouppteckningar, lagfart och jordeböcker.

Utöver det arbetet har Acke initierat och medverkat i en serie av häften där 
Eljarödsbygdens historia och nutid presenterats. 12 årliga häften har det blivit från l989 
fram till 2001. Acke Eriksson har sen barnsben intresserat sig för sin hembygd, ett 
intresse som bara växt genom åren. Kunskaper som han generöst delat med sig, inte 
minst till oss Eljarödsbor på plats och i förskingringen. Acke har utöver sitt skrivande och 
forskande om sin hembygd även genomfört byavandringar, kyrkogårdsvandringar, 
historiekvällar etc.

Han är en mycket värdig kulturpristagare i Tomelilla kommun 2019.

(nominerad 2019-12-20 av Anmari Mårtensson och Martina Svensson, handlingsid: Kfn 
2019.377)

Roderick Luccius. En lärare i spanska som delar kultur från spansktalande länder på ett 
motiverande sätt genom att laga mat med oss och berätta om de olika länders kultur, 
traditioner, historia och geografi genom att dansa olika spanska danser med oss och 
sjunga och berätta intressant fakta så som att potatis jordgubbar och många av de frukter 
och grönsaker vi har i Europa just nu har sitt ursprung i Amerikas upptäckt. Han 
motiverar oss och vi vill därför motivera honom att fortsätta bli så som han är.

(nominerad 2020-02-04 av Elever Kastanjeskolan, handlingsid: Kfn 2020.93)

.”

Tidigare vinnare

År Kulturpristagare Beslutande organ
1988 Beslöts att instifta kulturpris Kulturnämnden
1989 Karin Karlsson, Agusa, vävstuga

Inga Nilsson, Toarp
Brita Andersson, Nedraby, spettkaksbageri

Kulturnämnden

1990 Astrid Åkerman och Karin Gustavsson, 
Bondrumsgården

Kulturnämnden

1991 Christina Gustavsson(ordförande i Tomelilla 
Teaterförening)

Kulturnämnden

1992 Ewe Larsson, (Borstakungen)Othinslunda 
hembygdsförening

Kultur och fritidsnämnden

1993 Tomelilla revygäng och Peter 
Jakobsson(musiker)

Kultur och fritidsnämnden
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1994 Tranås Ungdomsförening Kultur och fritidsnämnden
1995 Jutta Andrén Stiftelsen (Tomelilla 

konstsamling)
Nämnden för kultur, fritid 
och turism

1996 Rauni Janser(konstsamlingen) och Anita 
Andersson,(Kantor och körledare)

Nämnden för kultur, fritid 
och turism

1997 Tomelilla ungdomsorkester Nämnden för kultur, fritid 
och turism

1998 Grafikverkstaden i Brösarp och Yngve 
Wahlgren,folkmusiker

Nämnden för kultur, fritid 
och turism

1999 Inga-Lisa Björk,danslärare Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2000 Ann-Sofie Reuter, konsthantverkare,textil Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2001 Jard Nuland Mwasha Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2002 Ylva Floreman Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2003 Tomelilla -Brösarps Biografförening Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2004 P-O Kippel, arkitekt, Celticbaren
Eva och Johan Lindgren (Glimmebodagården)

Nämnden för kultur, fritid 
och turism

2005 Neon Gallery Brösarp Kommunstyrelsen
2006 Hans Alfredsson Kommunstyrelsens 

arbetsutskott
2007 Ramslif Kommunstyrelsens 

arbetsutskott
2008 Karin Brunk Holmqvist Kommunstyrelsens 

arbetsutskott
2009 Bertil Arkrans Kommunstyrelsens 

arbetsutskott
2010 Spjutstorps revyn Kultur och fritidsutskottet
2011 Anders Cederberg Brösarps Gästis Kultur och fritidsutskottet
2012 Stephan Ewalds Kultur och fritidsutskottet
2013 Sven Plavén och Andrarums IF Kultur och fritidsutskottet
2014 Actives gård  och Daniel Berlin Kultur och fritidsnämnden
2015 Kaj Persson och Nostalgimuseet Kultur och fritidsnämnden
2016 Skånska järnvägar Kultur- och fritidsnämnden
2017 Mari Bister och Tomelilla rockkör Kultur- och fritidsnämnden
2018 Ola Magnell och Lunnarps BK/Österlen 

Garden show
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:

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

Tomelilla den 27 april 2020 Dnr KFN 2020/5

kultur- och fritidsnämnden

Idrottspriset 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden väljer någon av de nominerade (motivering ska 
framgå av beslutet) till vinnare av idrottspriset 2019.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns idrottspris som inrättats ska utdelas till person som är 
bosatt i Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till 
kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats 
inom idrottens område. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag 
skall representera förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun. 

Stadgar för Tomelilla kommuns idrottspris 
§ 1. Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, 
enskilda eller lag, inom idrottens område. 

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag 
från nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska 
åtföljas av skriftlig motivering. 

§ 3. Priset utdelas till person som är bosatt i Tomelilla kommun eller på 
annat sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en 
värdefull och uppskattad insats inom idrottens område. Priset kan delas 
mellan flera enskilda eller lag. 
Lag ska representera förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun. 

§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även 
rätt att reservera anslaget belopp under högst två år. 

§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om 
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tidpunkt.

De nominerade är
Martina Andersson
Elin Nilsson
Thea Brünjes
Bertil Linden
Anton Areskoug
Fotbollslaget Skåne Tranås i Korpen/Mats Andersson
Hampus Berg
Eve Björk / Bertil Poppe Persson
William Nilsson
Fredrik Andersson
Johan Kaldner
Hampus Nilsson

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Barnperspektivet
Även barn kan nomineras för idrottspriset.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Olof Hammar 2020-04-27, 
handlingsid: Kfn 2020.xxx.
Nomineringar till idrottspriset 2019, nämndsekreterare Olof Hammar, 
handlingsid: Kfn 2020.xxx.

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Nomineringar till 2019 års idrottspris

Martina Andersson har vunnit titeln som Sveriges, Europas och Världens starkaste 
kvinna och har genom sina prestationer satt Tomelilla även om hon idag inte är bosatt i 
kommunen. Martina är uppvuxen i Tomelilla och ska lyftas fram som en förebild för 
kommunens barn och unga.

(nominerad 2020-01-15 av Sara Anheden, handlingsid: Kfn 2020.16)
--------------------------------

Elin Nilsson är en målmedveten ung orienterare som går på orienteringsgymnasiet i 
Olofström.
Som förstaårs junior blev hon fjortonde placerad på Natt SM och på medel SM i 
Strömstad gjorde hon ett jättebra lopp och slutade elva. 
Hon blev även uttagen att tävla i Baltic junior cup i Estland 2019 där hon slutade tia bland 
löpare från Sverige, Estlands, Lettland, Litauen, Finland och Polen.

(Nominerad 2020-01-16 av Michael Nilsson, handlingsid: Kfn 2020.22)
--------------------------------

Thea Brünjes bor i Onslunda tillsammans med sin familj. Hon fyller 16 år den 3/6 och 
går på Korsavadsskolan i Simrishamn. Tidigare gick hon på Kastanjeskolan i Tomelilla 
men för att kunna fortsätta sina satsningar inom simningen så bytte hon skola. Nu kan 
hon på ett enkelt sätt ta sig till träningen som börjar 15:30 samtliga dagar, plus ett 
morgonpass på onsdagar innan skolan börjar.

På fritiden hittar man Thea i simhallen där hon elitsatsar på simning. Det är totalt 7 pass 
per vecka samt tävling vissa helger. Det kan vara svårt att tro att hon som 7-åring var 
livrädd för vatten och att hon blev tvingad till att börja simskola.

Eftersom det inte fanns någon aktiv simklubb i Tomelilla när hon skulle börja simskola så 
blev valet för oss att åka till Simrishamn. Nu tränar och tävlar hon för Kiviks Simklubb. 
Hennes mål är att komma med i svenska landslaget. Enligt statistiken över Sveriges 
simmare, som man kan följa på tempusopen, så ligger hon på en 6:e plats på 200 frisim i 
sin åldersklass (december 2019). Det är en ständig tävlan mot sig själv att prestera och 
behålla eller förbättra sina placeringar.

2017 kvalade Thea in till SUMSIM (Svenska ungdomsmästerskapen) i Eskilstuna på 400 
m frisim, där slutade hon på 12:e plats i sin åldersklass. Sommaren 2018 var det dags för 
SUMSIM i lång bassäng utomhus i Malmö. Hennes bästa resultat var på 100 frisim där 
hon slutade på en 8:e plats i sin ålder.

Hösten 2018 kvalade hon även då in till SUMSIM, denna gång i Stockholm, på både 200 
frisim och 800 frisim. Resultatet där blev 10:e plats på 200 frisim och 8:e plats på 800 
frisim.
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Under 2019 deltog hon i en stor internationell tävling i Stockholm (swim open), simmade 
lagkapper under sm, samt var med på sumsim i Norrköping där hon bland annat slutade 
på en 5:e plats på 400 m frisim i sin åldersklass.

Vi håller tummarna för att ni tycker Thea är en värdig mottagare av ert idrottspris och 
därmed också bli den första kvinnliga idrottare som får ta emot detta pris.

(Nominerad 2020-01-16 samt 2020-01-20 av Caroline Brünjes, handlingsid: Kfn 2020.17, 
resp Kfn 2020.24)
---------------------------------------------

Bertil Linden: Bertil aka "Jöns" är en väl känd ansikte i Smedstorp föreningslivet. Få 
människor är så dedikerade som Bertil till byns idrottsrörelsen och utvecklingen. Bertil har 
sitt hjärta hos Smedstorps IF och har alltid ställt upp. Men sedan några år tillbaka sköter 
han och hans fru Gun nästan allt kring idrottsplatsen och detta med bravur och kärlek. 
Bertil och Gun ställer upp alltid ideellt kring alla idrottsaktiviteter i byn.
- Röja motionsspåret och Gårdlösaleden? Bertil är med.
- Funktionärer under Charity Trail? Bertil och Gun är med.
- Ställa upp för nybilda MTB Österlen CKs aktiviteter? Bertil och Gun är med!
- Samla in pengar till både Smedstorps IF och cykelklubben? Bertil är med!
Bertil tillhör eldsjälarna som osjälvisk dedikerar sitt liv till andra. Utan Bertil skulle 
idrottsrörelsen i Smedstorp inte vara lika framgångsrik som idag.
I en tid då färre och färre engagerar sig ideellt vore det super att lyfta fram en eldsjäl som 
Jöns. Som verkligen förtjänar idrottspriset!

(Nominerad 2020-01-19 av Gael Joly, handlingsid: Kfn 2020.25)
--------------------------------------------

För att Anton Areskoug med mycket jobb och enkla medel lyckats riktigt bra denna 
säsongen. Han vann Södra BF:s cup för juniorer och blev på delad fjärdeplats i Sverige 
med flest vunna folkracetävlingar 2019.

(nominerad 2020-01-20 av Anneli Areskoug, handlingsid: Kfn 2020.37)
--------------------------------------------

Fotbollslaget Skåne Tranås i Korpen/Mats Andersson. Laget som vann både 
korpserien och slutspelet i höstas

(nominerad 2020-02-13 av Katarina Lundberg, handlingsid: Kfn 2020.98)
---------------------------------------------

Hampus Berg är mycket framgångsrik inom Radiostyrd Bilsport. Han ärflerfaldig SM-
mästare och vann 2019 Europaserien. Han har tävlat på VM-nivå, i RM och även på 
lokalnivå. 
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Han tävlar i klasser med blandade åldrar och oftast är motståndarna äldre och vuxna. Men 
Hampus visar ingen respekt och står oftast överst på prispallen trots sina blott 15 år. Inför 
säsongen 2020 har han skrivit kontrakt med Sanwa och är därmed fabriksförare.
Hampus brinner för sporten, är ödmjuk och hjälpsam till sin omgivning och en mycket 
god förebild för sporten, klubben och kommunen. Han helt enkelt lever Radiostyrd 
bilsport!
Han tävlar för Tomelilla Motorklubb.

(nominerad 2020-02-22 av Tomelilla Motorklubb/Tina, handlingsid: Kfn 2020.106)
--------------------------------------

Eve Björk / Bertil, Poppe, Persson: Tomelilla IF har som mål att vara en god 
samhällsaktör. Den stora investeringen 2018/19 för att skapa en mötesplats på 
idrottsplatsen har slagit väl ut. Varje dag är det stor spontanaktivitet på multiarenan och 
motorikbanan och det går knappast en dag utan att någon förskola besöker idrottsplatsen. 
De något äldre ungdomarna trivs på allvädersplanen. Utegymmet har också sina utövare. 
Mötesplatsen är öppen och till för alla i Tomelilla. Det är Tomelilla IF´s bidrag till att det 
ska vara trevligt och bra att bo o leva i Tomelilla.
Detta i kombination med den ordinarie fotbolls- och handbollsverksamheten kräver stora 
ideella insatser.
Det är ofta ledarna som lyfts fram men det finns många eldsjälar som står för 
basfunktionerna och skapar förutsättningar för att ledarna ska kunna fokusera på att 
utveckla barn och ungdomar.
De två kandidater till Idrottspriset som vi nominerar är personer som genom mångårigt 
ideellt arbete skapat grundläggande förutsättningar för föreningens framgångsrika 
ungdomsarbete. Vi föreslår att våra kandidater delar på priset.
De nominerade är: Eve Björk och Bertil, Poppe, Persson
Våra kandidater hjälps åt med idrottsplatsens skötsel. Att det sås gödning, vältas och 
vertikalskärs, att planerna är linjerade för alla typer av spel, att gångar är fria från ogräs 
och räfsade, att papperskorgarna töms, att returburkar hanteras, att det är välstädat och 
gräset klippt på Välacampingen. Det är två händiga personer som rycker in o reparerar när 
något gått sönder. Dom var väldigt aktiva då investeringen ”Mötesplatsen” genomfördes. 
De hjälps åt med att samla in materiel till loppisen. Vid sociala aktiviteter för de olika 
lagen ställer kandidaterna upp och fixar olika former av fika. Genom det blir de också 
indirekt delaktiga i ungdomarnas utveckling. De håller också ett ”öga” på 
spontanaktiviteterna och ingriper om något går snett. Det är viktigt med vuxennärvaro 
även vid dessa aktiviteter.
Båda har arbetat ideellt med dessa arbetsuppgifter i mer än 10 år.
De kandidater vi föreslår är värdiga vinnare an Kommunens Idrottspris. Dom bör få 
priset gemensamt. De är båda eldsjälar som arbetar lite i det tysta men ack så viktiga i 
föreningens arbete med att ge ungdomar en bra start i livet.
Tomelilla IF

(nominerade 2020-03-25 av Anders Nilsson, enl. uppdrag Styrelsen TIF, handlingsid: Kfn 
2020.173)
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William Nilsson är en kille på 20 år som kör Rallycross på elit nivå både i VM 
(inofficiella), Nordiska, samt Svenska Mästerskapen.
Han började med fotboll och handboll i Tomelilla IF och motorsport i Tomelilla MK 
numera i KAK, (Kungliga Automobil Klubben).
När han var 8 år började han köra go-kart med goda resultat. Vid 12 års ålder tävlade han 
i Tyskland för Michael Schumachers Team.
Där kvalde han in till alla finaler i Tyska Mästerskapen. 2013 körde han som den yngste 
rallycrossföraren någonsin i Rallycross EM.
William vann alla de tre inledande tävlingarna i juniorklassen JRX och blev 2:a i EM totalt 
med endast 1 poängs marginal till ettan. Han fick
sedan dispens från SBF, (Svenska Bilsports Förbundet) för sin ålder att köra i klassen 
RX2 den näst högsta klassen. Här har han
utvecklats vidare och 2016 blev han 3 i SM. Efter sina framgångar har han också blivit 
uttagen i Juniorlandslaget i Rallycross.
2017 har framgångarna också fortsatt han blev 1á SM I Rallycross super car lites 1á 
RallyX Nordic och 5á i (inofficiella) VM i samma klass. Samt utsedd genom bilsports 
AWARD till årets junior ( som är en allmän omröstning) och årets rallycrossjunior av 
SBF.
Denna satsning är en medveten strategi för att senare uppnå sitt mål att bli världsmästare. 
Planerna för framtiden är att satsa på nya rallycross serien Project E. som är 
utvecklingsserien för elbilar inom sporten. Målet är att gå vidare till VM i Rallycross för 
elbilar redan nästa år som blir ännu ett steg i satsningen mot en VM titel.
Förutom att William är en lovande talang är han också ett föredöme för andra ungdomar 
med sin målmedvetenhet och ödmjuka inställning
både till sina kamrater och medtävlande.
William har också visat sig som en god ambassadör för Tomelilla och Österlen genom de 
live sändningar som visats på SVT.

(nominerad 2020-03-26 av Roland Nilsson, handlingsid: Kfn 2020.174)

Fredrik Andersson Tomelilla Golfklubb, SM 3:a och landslagsrepresentant i golf 2019

Tomelilla Golfklubb vill härmed nominera vår elitspelare Fredrik Andersson till Tomelilla 
kommuns Idrottspris 2019.

Fredrik som under många och framgångsrika år tillhört Tomelilla Golfklubbs elitspelare 
fick under 2019 kröna sin karriär med en mycket hedrande 3:e plats i Svenska 
mästerskapen i golf i 40-årsklassen. En tävling som genomfördes under 3 dagar över 54 
hål i mycket hård konkurrens.

Fredriks fina framgångar i SM gjorde att han senare under året fick representera Sverige, 
dels i en landskamp mot Finland och dels spela Europamästerskapen i lag där Fredrik 
bidrog till en fin silverplacering för Sverige.
Fredrik var dessutom som spelare en starkt bidragande orsak till att Tomelilla Golfklubb 
2019 tog steget upp i division 1 i Svenska Golfserien.
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Utöver framgångarna under 2019 så har Fredrik sedan juniorålder varit Tomelilla 
Golfklubb trogen och tillhört klubbens elitspelare med flera framstående 
tourtävlingsplaceringar.
Vid sidan av sina tävlingsmässiga framgångar är Fredrik genom sin person och sin seriösa 
inställning till sin idrott ett mycket uppskattat föredöme för alla medlemmar i Tomelilla 
Golfklubb.

Vi hoppas med denna nominering att juryn för Tomelilla kommuns idrottspris 2019 
uppskattar Fredriks framgångar och ser honom som en värdig vinnare av Idrottspriset.

(nominerad 2020-03-26 av Tomelilla Golfklubb genom Sven Gunnarsson, handlingsid: 
Kfn 2020.175)
---------------------------------------

Johan Kaldner har som engagerad ordförande i Tomelilla tennisklubb fått föreningen att 
växa och blomstra. Han var initiativtagare i arbetet med investering i ett nytt banunderlag 
samt renovering av omklädningsrum och möteslokaler. Han har varit drivande i att starta 
upp och organisera bland annat ett seriespel som nu har hela sju divisioner och som 
lockar spelare från hela Österlen. Medlemsantalet har stigit både vad gäller barn, 
ungdomar och vuxna. Erfarna och skickliga tränare har knutits till klubben och samarbete 
med Ystad tennisklubb har etablerats. Mycket tack vare Johans förtjänst är tennisen åter 
på frammarsch på Österlen.

(nominerad 2020-03-29 av Rolf Johansson, handlingsid: Kfn 2020.185)
-----------------------------------------

Jag vill nominera Hampus Nilsson, som spelar paraishockey (kälkhockey) i laget FIFH 
Sledgehammers.
2019 var han inne på sin 11:e säsong, vilket har varit den med flest framgångar.

Några av prestationerna:
* Segrare i hemmaturneringen Malmö Open
* Segrare i LAPP CUP i Zlin, Tjeckien
* Silvermedaljör i Elblag Cup i Polen
* Utsedd till turneringens värdefullaste spelare i Elblag Cup

LAPP CUP, Malmö Open & Elblag Cup är de största turneringarna i Europa.
Han var målgörare i alla turneringar, och gjorde många avgörande mål.

Hampus satte nya personliga poängrekord flera gånger under säsongen.

Tack vare dessa prestationer fick han möjligheten att träna och spela matcher med 
svenska kälkhockey-landslaget.

Han har inte bara presterat på isen, utan han har även varit tränare till ett kombinerat 
landslag bestående av svenska och finska kvinnliga spelare.
Laget tog ett guld i kälkhockey-VM för damer, där dem slog favorittippade Norge.
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Eftersom Hampus är aktiv inom klubblaget, damlaget & det svenska landslaget, är han 
numera ett välkänt namn inom kälkhockeyns globala kretsar. 

Hampus har ett neuropsykologiskt funktionshinder, och denna sport har stärkt honom 
otroligt mycket, både på en psykisk och social nivå.

(nominerad av 2020-03-30 av Margaretha Andersson, handlingsid: Kfn 2020.193)
-----------------------------------------------

Tidigare vinnare

2014 Alfred Nilsson, Tomelilla motorklubb
2015 Mikael Björk, Tomelilla IF
2016 Alexander Jeppsson
2017 Rasmus Lundgren
2018 Mattias Johansson
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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 maj 2020 Dnr KFN 2020/25

kultur- och fritidsnämnden

Tertialrapport januari-april 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport för 
januari-april 2020 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Resultatet för perioden visar på ett överskott på 1,7 mnkr.
Detta beror främst på verksamheten för Alkoholenheten fått in största 
delen av sina intäkter tidigt på året. Huvudbiblioteket – verksamheten har 
ännu inte gjort så stora inköp under året. Verksamheten har sökt och fått 
beviljat externa bidrag som kommer upparbetas under hösten.

Kultur och Fritidsverksamheten prognostiserar för 2020 ett överskott på 
0,2 mnkr. Det finns osäkerhetsfaktorer beroende av Covid-19 pandemin, 
aktiviteter skjuts upp på framtiden och osäkerhet finns i hur stor 
utsträckning som vi kommer kunna genomföra alla aktiviteter.  

Ingen avrapportering till nämnden har skett avseende uppföljning av 
intern kontrollplan 2020 under tertial 1. Nämnden hade inget 
sammanträde i april varför första avrapporteringen sker i maj enligt 
tidigare planering.

Verksamheten bedömer att det blir svårt att uppfylla samtliga mål för 
verksamheten under året. På grund av rådande covid-19 pandemi bedöms 
målet att föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och unga inte 
kunna uppfyllas.

Beslutsunderlag
TERTIALRAPPORT 1 år 2020 Tomelilla kommun kultur- och 
fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2020.273
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Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TERTIALRAPPORT 1 år 2020 Tomelilla 
kommun
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2020-04-30    Organisation: Kultur- och fritidsnämnd    

Kultur- och fritidsnämnden
Väsentliga händelser

 Under mars månad har tid och riskbedömningar gjorts mot bakgrund av den pågående 
Corona pandemin. Ett antal arrangemang har ställts in pga detta. Många äldre personer är 
stora konsumenter av kultur och påverkas därför av detta. Nämnden har också tagit 
beslut som underlättar föreningslivet aktivitetsbidrag eftersom efterfrågan och utbudet 
påverkas av den pågående pandemin.

 Revidering av föreningsbidragen har remitterats till föreningslivet och nu sammanställs de 
synpunkter som har inkommit.

 Tomelilla kommun hamnar på sjätte plats av alla deltagande kommuner i landet när 
resultatet från Insikt presenteras. Insikt är en återkommande kvalitetsmätning av 
kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen mäter 
hur företagare upplever kommunens myndighetsutövning inom sex områden: 
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt 
serveringstillstånd som handläggs av alkoholenheten.

 Biblioteket har börjat med att erbjuda tjänsten strömmande film via Cineasterna och 
Viddla

 2017 inrättades Sten Malmquist stipendiet för artist in residence, AIR i Tomelilla med 
bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin 
bortgång 2015. Nu är det tid att utse en stipendiat igen och det har inkommit 100 
ansökningar.

 Fritidschecken, som är värd 250 kronor, kan lösas in hos de föreningar som anmält 
intresse, samt inom kommunens kultur och fritidsverksamheter. Fritidschecken gäller 
som betalning/delbetalning av medlemsavgift eller deltagaravgift i någon särskild 
aktivitet. Fritidschecken som är riktad till barn/ungdomar som är mellan 10 och 15 år och 
bor i Tomelilla kommun, dessa får en Fritidscheck värd 250 kronor. De barn/ungdomar i 
den aktuella åldersintervall har fått hem en personlig fritidscheck i brevlådan.

Intern kontroll
Ingen granskningsrapport har hittills återrapporterats till nämnden

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.
Kommentar:
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Målet bedöms att delvis bli uppfyllt. Antal besök till vår programverksamhet 
297. Verksamheten bedömer att det kommer att vara mindre antal besök till 
programverksamheten än beräknat pga corona.
Antal besökare i kulturhuset ska öka.
Kommentar:
Målet bedöms att delvis bli uppfyllt. Antal besök 20294 tom 31/3, målet delvis uppfyllt pga 
corona
Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar (trygghet och 
hälsa).
Kommentar:
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Uppskattning att det kommer att minska pga corona

Ekonomi
Nettokostnad (mnkr) Utfall jan-

apr 2020
Budget 

2020
Prognos 

2020
Budget-

avvikelse
Kultur och fritidsnämnd 72 220 220 0
Kultur och fritid -272 2318 2318 0
Fritidsverksamhet 2108 3354 3330 24
Fritidsgården 1024 2669 2669 0
Marknader 13 24 15 9
Allmän kultur 2844 13664 13484 180

Summa nettokostnad 6790 22249 21918 213

Investeringar (mnkr) Utfall jan-
apr 2020

Budget 
2020

Prognos 
2020

Budget-
avvikelse

Summa investeringar
Kultur och fritid prognostiserar ett överskott på ca 200 tkr. Prognosen är osäker då man inte vet 
hur Covid-19 pandemin påverkar verksamheten under resterande del av året. Det prognostiserade 
resultatet beror till viss del på att utställningen som är i år inte är lika kostsam, man jobbar även 
med stärkta bibliotek vilket medför att personalen arbetat mot projekt.
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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 kultur och fritid
Direkt 0417-18117
Mobil 0709-958117
ros-
marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Tomelilla den 5 maj 2020 Dnr KFN 2019/33

Kultur och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontroll 2020 - ensamarbete

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritid föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna 
uppföljningen av internkontrollplanen för år januari-april 2020 - 
ensamarbete.

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av 
internkontroll. Olika granskningsområden väljs med utgångspunkt från en 
väsentlighet- och riskbedömning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 januari 2020, § 3, att den 
interna kontrollplanen 2020 ska omfatta granskningsområden:

- Ensamarbete

När det gäller att minimera riskerna av ensamarbete är kontrollmetoden:
- Undvika ensamarbete i möjligaste mån. 
- Överfallslarm
- Rutiner

När det gäller ensamarbete så är kontrollmetoden:
- Skriftliga rutiner
- Överfallslarm

Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörd personal.

Resultatet av den interna kontrollen visar att rutiner fungerar enligt 
rutinbeskrivning på ensamarbete.
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt daterad 5 maj 2020
Riskanalys för internkontrollplan 2020

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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Internkontrollplan 2020
Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för 
genomförandet 
av granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

1 Ensamarbete 3
Följer medarbetarna 
rutiner, har överfallslarm

Kontroll av rutiner, 
intervjuer med medarbetare

En gång per år (feb ) Enhetschef Samhällsbyggnad
schef Mars

3 Inbrott, stöld, 
vandalisering

3
Klagomål, 
polisanmälningar

Kontrollera dokumentation En gång per år 
(september) Enhetschef Samhällsbyggnad

schef Oktober

4
Beroende av externa 
medel 3

Att verksamhet kan 
bedrivas

Att medel söks En gång per år (juni) Enhetschef Samhällsbyggnad
schef Augusti

5
Belastningsregisterkontr
ollen 3

Att rutin vid anställning 
följas 

Kontroll av rutin En gång per år (april) Enhetschef Samhällsbyggnad
schef Maj

8
Hot och våld mot 
tjänstemän 2

Polisanmälningar, 
registreras det i HR-
systemet

Genomgång av systemen En gång per år 
(augusti)

Enhetschef Samhällsbyggnad
schef September

10
Kunskap om diarieföring 3

Att inkommande post 
(vanlig post och e-post)

Intervju med fem personer i 
verksamheten

En gång per år (mars) Enhetschef Samhällsbyggnad
schef Maj
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Förklaringar
Riskid
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Risk
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen.

Riskvärde
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc.

Kontrollmetod
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc.

Omfattning/avgränsning
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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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 7 maj 2020 Dnr KFN 2020/21

kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsbeslut Kfn 19 maj

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
delegeringsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande delegeringsbeslut redovisas på dagens sammanträde:

1. Anmälan av delegeringsbeslut gällande ansökan från kulturrådet 
om utvecklingsbidrag på 637,2 tkr gällande kulturskolor

2. Anmälan av delegeringsbeslut gällande ansökan från kulturrådet 
om bidrag på 530 tkr gällande stöd till stärkta bibliotek

3. Anmälan av delegeringsbeslut gällande ansökan från kulturrådet 
om bidrag för inköp av litteratur till folk och skolbibliotek på 709,5 
tkr

4. Anmälan av delegeringsbeslut gällande återkallande av 
serveringstillstånd för Önskeboende AB för serveringsstället 
Torget 6.

5. Anmälan av delegeringsbeslut gällande fördelning av Tomelilla 
kommuns kulturbidrag 2019 som utbetalts 2020

Beslutsunderlag
ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG
KULTURSKOLOR, Kulturrådet, handlingsid: Kfn 2020.251

STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I HELA
LANDET, kulturrådet, handlingsid: Kfn 2020.252
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ANSÖKAN OM BIDRAG
INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK OCH
SKOLBIBLIOTEK, kulturrådet, handlingsid: Kfn 2020.253

Återkallande av serveringstillstånd Önskeboende, handlingsid Kfn 
2020.254

Information om kulturbidrag och föreningar-beslut för utbetalning 2020, 
handlingsid: Kfn 2020.272

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Alkoholenheten
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ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG
KULTURSKOLOR

För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte 
försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" på 
startsidan.

OBLIGATORISKA BILAGOR
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

För att bifoga filer digitalt till blanketten klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 20 tecken. I de fall det är 
längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

Så skickar du in blanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du "Skicka" 
och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". 
En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska skickas 
in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. I steg 3 
skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.
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För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG 
KULTURSKOLOR

2/14A173_V06

UPPGIFTER OM SÖKANDE

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Gustafs torg 16
Postadress, box

273 80
Postnummer

Tomelilla
Postort

212000-0886
Organisationsnummer

Tomelilla

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

Fält markerade med * är obligatoriska

Skåne län
Län

041718000

Telefonnummer (växel)

kulturskolan@tomelilla.se
Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.tomelilla.se
Webbplats

5346-0465
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro

Ange om organisationen/institutionen är 
momsregistrerad eller inte

Ja Nej

Kommunchef
Firmatecknares funktion

Britt-Marie Börjesson
Organisationens/institutionens firmatecknare

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

enhetschef kultur och fritid

Befattning

Ros-Marie Stjernfeldt

Kontaktperson (förnamn och efternamn)

0709958117
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

E-postadress till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

✘ * Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för 
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.

Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

041718117
Telefonnummer till kontaktperson
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

✘ 1.1 Kommunens egna utvecklingsprojekt. Gå vidare till fråga 2.

1.2. Sänkning av elevavgift. Gå vidare till fråga 6.

* 1. Ange vad ansökan avser

* 2.1 Ange antal projekt ni planerar att genomföra.

1 2 3 fler än 3

Om ni planerar att genomföra fler än tre projekt ska du bifoga ett separat dokument med uppgifter om övriga projekt.

1.3. Huvudansvarig kommun för samverkan med andra kommuner. Gå vidare till fråga 7.

år

bredda och utveckla kulturskolans utbud,

* 3.3 Med det planerade projektet är avsikten i huvudsak att:

erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

✘ genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

på annat sätt utveckla möjligheten att erbjuda undervisning av hög kvalitet med utgångspunkt i vars och ens 
särskilda förutsättningar

Uppstart av 2:ornas kör, inspirerat av Malmö Kulturskola. Planering och genomförande; Skapa
material så som låtar, arr, videos. Information/uppstartsmöte med grundskola.
Kulturskolan besöker åk 2 totalt 3 tillfällen för att lära ut sång/rörelse. Mellan tillfällena kan
barnen själva öva med hjälp av Youtube. Projekt avslutas med gemensam konsert där alla
klasserna sjunger tillsammans, familjerna bjuds in som publik. Vid detta tillfälle presenteras
kulturskolans olika instrument samt dansämnet.

* 3.4 Beskriv kortfattat vad ni planerar att göra inom ramen för projektet. (Max 500 tecken)

2. KOMMUNENS EGNA UTVECKLINGSPROJEKT

3. PROJEKT 1

Byavångsskolan, Odenslundsskolan* Ange område

* 3.1 Sträcker sig projektet över flera år? Ja Nej

* 3.2 Ansökan avser år 1 2 3 av totalt 2 3

Brösarp, Smedstorp, Onslunda* Ange område

55



4/14A173

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Vid tex Öppethus, prova-på och lovverksamhet ser vi att det är stora grupper som vi aldrig når. Vi ser också att vi
tappar elevantal inom vissa ämnen tex instrument.
Det finns barn som söker sig till oss men saknar vårdnadshavarens stöd, då kulturskolan inte är något som man har
ett förhållande till. Vi ser ett behov av att komma i kontakt inte bara med barnen, utan även med deras
vårdnadshavare eftersom det är de som tar det slutgiltiga beslutet huruvida deras barn ska delta i Kulturskolan.

* 3.6 Beskriv hur ni kommit fram till behovet. (Max 500 tecken)

Vi vill nå ut till fler barn av vilka många annars inte kommer i kontakt med kulturskolan. Genom
2:ornas kör skapas en kontaktyta mellan kulturskolan, barn och deras vuxna och grundskolan.
Ett möte och en gemensam upplevelse oavsett socioekonomiska och geografiska
förutsättningar. Efter att ha varit med i tvåornas kör ska alla ha kännedom om vad kulturskolan
är, så att man kan göra ett aktivt val. Projektet har stor potential att lyfta frågor som allas lika
värde, barns rättigheter, delaktighet.

* 3.5 Beskriv vilket behov av utveckling ni vill möta med projektet. (Max 500 tecken)

Alla barn som går åk 2 i Tomelilla kommun (samt deras vårdnadshavare).
Förhoppningen är att göra barnen delaktiga i processen med att ta fram material (komposition,
rörelse, film).

* 3.7 Ange projektets huvudsakliga målgrupp/målgrupper och om/hur målgruppen görs delaktig i planeringen av insatserna. 
(Max 500 tecken)

Kulturskolans musikpedagoger, danspedagog, filmpedagog.

* 3.8 Ange vilka kompetenser/funktioner som ska genomföra projektet. (Max 500 tecken)

Grundskolan

* 3.9 Ange om och i så fall vilka andra aktörer ni kommer att samverka med. (Max 500 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Vår förhoppning är att tvåornas kör efter en inkörningsperiod ska bli ett naturligt och
återkommande inslag för alla åk 2 i kommunen. Något som man pratar om och längtar efter att
bli en del av.

* 3.10 Beskriv hur resultatet av projektet ska förvaltas på längre sikt (fortlevnad, lärdomar etcetera). (Max 500 tecken)

4. PROJEKT 2

* 4.1 Sträcker sig projektet över flera år? Ja Nej

* 4.2 Ansökan avser år 1 2 3 av totalt 2 3 år

* 4.3 Med det planerade projektet är avsikten i huvudsak att:

✘ bredda och utveckla kulturskolans utbud,

✘ erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

✘ genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

Smedstorp* Ange område

✘
på annat sätt utveckla möjligheten att erbjuda undervisning av hög kvalitet med utgångspunkt i vars och ens 
särskilda förutsättningar

Dansprojekt
•	En fortsatt utveckling på det arbete vi påbörjat med hjälp av tidigare bidrag
•	Uppsökandeverksamhet (tex klassrumsbesök, workshop, lovverksamhet)
•	Utveckling av ungdomsgrupp med spetsutbildning
•	Erbjuda dans utanför centralort, ta bort geografiska hinder
•	Erbjuda fördjupad undervisning samt andra dansstilar
•	Främja normkreativit tänkande
•	Skapa en trygg kreativ mötesplats
•	Nå ut till underrepresenterade målgrupper

* 4.4 Beskriv kortfattat vad ni planerar att göra inom ramen för projektet. (Max 500 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Vi behöver komma ut i byarna för att ta bort geografiska hinder.
Vi ser ett behov och efterfrågan av att skapa en öppen mötesplats med mångfaldsperspektiv. Vi
behöver kunna erbjuda dans på en mer fördjupad nivå och inom fler dansstilar, för att kunna
erbjuda barn och unga möjlighet att utvecklas efter hand som deras kunskaper ökar, men också
för att nå nya underrepresenterade målgrupper.

* 4.5 Beskriv vilket behov av utveckling ni vill möta med projektet. (Max 500 tecken)

Många vårdnadshavare uttrycker att deras barn ej kan delta om aktivitet är förlagd i
centralorten. Genom ökad närvaro i byarna når vi fler elever som annars inte haft möjlighet att
delta. Uppsökande verksamhet har gett positivt resultat i elevantal.
Det finns en efterfrågan från barn och unga samt deras vårdnadshavare om möjlighet att
fördjupa sig i takt med att man utvecklas samt att få utmaningar utifrån den nivå man befinner
sig på.

* 4.6 Beskriv hur ni kommit fram till behovet. (Max 500 tecken)

Barn och unga i byarna som inte har möjlighet att delta om inte kulturskolan kommer till dem.
Nå underrepresenterade målgrupper.
Barn och unga som deltagit i dansverksamheten under en period och vill få möjlighet att
fördjupa sig inom ämnet. Vidareutveckling av dansämnet är ett sätt att ge barn och unga
inflytande över sin fritid då flera inom denna grupp uttryckt önskemål om denna möjlighet.

* 4.7 Ange projektets huvudsakliga målgrupp/målgrupper och om/hur målgruppen görs delaktig i planeringen av insatserna. 
(Max 500 tecken)

danspedagog

* 4.8 Ange vilka kompetenser/funktioner som ska genomföra projektet. (Max 500 tecken)

Uppsökande verksamhet (klassrumsbesök, workshop) i samarbete med skola och fritids med
syfte att nå nya målgrupper/synliggöra kulturskolan.

* 4.9 Ange om och i så fall vilka andra aktörer ni kommer att samverka med. (Max 500 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Vår förhoppning är att skapa en kultur i att vilja delta i kulturskolans dansverksamhet där dansämnet ger en möjlighet
till kreativitet och personlig utveckling. Vi ser även ämnets potential för att verka för fysiskt och psykiskt högre
välmående.
En kultur där dansen blir en viktig del och en trygg plats för barn och unga att utvecklas i. Där alla är välkomna.
Genom dansen skapa en mötesplats med mångfaldsperspektiv, en trygg plats för barn och unga att utvecklas i, en
plats där alla är välkomna.

* 4.10 Beskriv hur resultatet av projektet ska förvaltas på längre sikt (fortlevnad, lärdomar etcetera). (Max 500 tecken)

5. PROJEKT 3

* 5.1 Sträcker sig projektet över flera år? Ja Nej

år* 5.2 Ansökan avser år 1 2 3 av totalt 2 3

* 5.3 Med det planerade projektet är avsikten i huvudsak att:

✘ bredda och utveckla kulturskolans utbud,

✘ erbjuda elever möjligheter till fördjupad undervisning,

✘ genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper,

genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning,

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar,

Onslunda* Ange område

✘ genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i glesbygd,

Onslunda, Brösarp* Ange område

✘
på annat sätt utveckla möjligheten att erbjuda undervisning av hög kvalitet med utgångspunkt i vars och ens 
särskilda förutsättningar

Filmprojekt
•	En fortsatt utveckling på det arbete vi påbörjat med hjälp av tidigare bidrag
•	Uppsökande verksamhet (tex klassrumsbesök, workshop, lovverksamhet)
•	Erbjuda film utanför centralort, ta bort geografiska hinder
•	Erbjuda fördjupad undervisning
•	Utveckling av undervisningsformatet för att möta målgruppens behov
•	Främja normkreativit tänkande
•	Skapa en trygg kreativ mötesplats
•	Nå ut till underrepresenterade målgrupper

* 5.4 Beskriv kortfattat vad ni planerar att göra inom ramen för projektet. (Max 500 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Vi ser att kulturskolans närvaro i byarna har positiv effekt på elevantal. Närhet tar bort
geografiska hinder och möjliggör för barnen att vara en del av kulturskolan.
För att behålla barnen upp i åldrarna vill vi erbjuda fördjupning inom ämnet och utforska
undervisningsformatet för att kunna erbjuda undervisning med hög kvalité, framförallt med
hänvisning till att film innehåller så många olika konstformer och roller.
Film är det ämne som lockar flest pojkar hos oss. Något vi vill värna om.

* 5.5 Beskriv vilket behov av utveckling ni vill möta med projektet. (Max 500 tecken)

Vi ser genom ökat elevantal en positiv effekt av kulturskolans närvaro ute i byarna. Vi ser också
att många elever väljer att lämna ämnet efter ca två år, men tror att fler hade valt att stanna om
det hade getts möjlighet att fördjupa sig inom ämnet och undervisningsformatet hade utvecklats
efter barnens behov (ålder, innehåll).

* 5.6 Beskriv hur ni kommit fram till behovet. (Max 500 tecken)

Barn utanför centralorten som inte har möjlighet att delta i undervisning på centralorten med
anledning av geografiska hinder. Pojkar. Barn och unga som deltagit i verksamheten under en
period och vill vidareutvecklas i takt med ålder och kunskap.
Ämnet är avancerat kulturuttryck som kräver kunskap inom många olika konstformer. I
samklang med barnens nyfikenhet och behov vill pedagog utforska ämnet och dess
undervisningsformat.

* 5.7 Ange projektets huvudsakliga målgrupp/målgrupper och om/hur målgruppen görs delaktig i planeringen av insatserna. 
(Max 500 tecken)

filmpedagog

* 5.8 Ange vilka kompetenser/funktioner som ska genomföra projektet. (Max 500 tecken)

Konsthall, bibliotek, fritids, skola.

* 5.9 Ange om och i så fall vilka andra aktörer ni kommer att samverka med. (Max 500 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

6.SÄNKNING AV ELEVAVGIFT

Visionen är att filmämnet på sikt ska kunna erbjudas som ordinarie verksamhet både på centralorten
och i byarna. Förhoppningen är också att undervisningsformatet utvecklas på ett sätt så att vi tilltalar
en bred målgrupp oavsett geografi, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsvariation.
Möjlighet att erbjuda utveckling i takt med att den egna kunskapen växer.

* 5.10 Beskriv hur resultatet av projektet ska förvaltas på längre sikt (fortlevnad, lärdomar etcetera). (Max 500 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

7. SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Summa finansiering och summa kostnader ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.

EKONOMISK KALKYL Fält markerade med * är obligatoriska

9. KOSTNADER

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

637.200* Summa

8. FINANSIERING
SEK

637.200* Söker bidrag från Kulturrådet för kommunens egna utvecklingsprojekt, punkt 1.1

SEK

637.200* Summa

Kostnader för kommunens egna utvecklingsprojekt, punkt 1.1.

Specificera

Anställning av pedagoger* Löner och arvoden för pedagoger 
(inklusive sociala avgifter) 589.200

Förbrukningsmaterial (konstnärsmaterial), teknisk utrustning (film)* Inköp av instrument 
och annan utrustning 10.000

konsertlokal (2:ornas kör)* Lokaler 6.000

Bussresa, T-shirt,  ljudteknik (2:ornas kör konsert)* Övrigt 32.000
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer 
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.

Bilaga för projekt 4 bifogad.
10. Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)
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SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" 
på startsidan.

OBLIGATORISKA BILAGOR
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

För att bifoga filer digitalt till er ansökan klickar ni på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de 
fall det är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 
MB.

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna 
inte försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Så skickar ni in ansökningsblanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du 
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och 
klicka på "OK". En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och 
sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska 
skickas in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den 
bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och 
blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I HELA 
LANDET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.
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För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

STÖD TILL STÄRKTA BIBLIOTEK I 
HELA LANDET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

212000-0886
Organisationsnummer

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Gustavs Torg 16
Postadress, Box

TOMELILLA
Postort

27380
Postnummer

Tomelilla

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

0417-18000

Telefonnummer (växel)

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.tomelilla.se
Webbplats

Skåne län
Län

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro 5346-0465
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

Britt-Marie Börjesson
Organisationens/institutionens firmatecknare

Kommunchef
Firmatecknares funktion

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Ros-Marie Stjernfeldt
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
E-postadress till kontaktperson

0709958117
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

0417-18117
Telefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

✘ * Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för 
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.
Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Tomelilla kommun
* Ange namn på huvudsökande kommun

* Ange antal kommuner som ingår i projektet utöver huvudsökande

Ingen 1 2 fler än 2

* Sträcker sig insatsen över flera år? Ja Nej

2020-09-01
* Planerat startdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

2021-05-31
* Planerat slutdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

Tomelilla kommuns biblioteksplan 2017-2021

Kommentar. (Max 250 tecken)

* Ange om kommunen/kommunerna har en aktuell och beslutad biblioteksplan

Ja Nej
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Tomelilla bibliotek vill arbeta vidare med tillgänglighet. Förutom huvudbiblioteket finns tre filialbibliotek.
Sedan 2019 är alla filialer meröppna och besöksantalet där har fördubblats. Nu står huvudbiblioteket
på tur. Vi vill därför fortsätta satsningen på en lokalt förankrad programverksamhet där
kulturhustanken genomsyrar verksamheten på samtliga bibliotek. Vi vill utveckla all
programverksamhet och testa nya metoder, men särskilt prioritera verksamheten för barn och unga
och satsa på program där barns och ungas delaktighet och egna skapande uppmuntras. Vi vill arbeta
läsfrämjande och med språkutveckling bland både barn och vuxna och nyanlända. För att kunna driva
verksamheten på sikt, utan projektpengar, måste vi utbilda vår personal i frågor som rör delaktighet
och skapande, både digitalt och icke-digitalt. Vi vill satsa på kompetensutveckling av personalen för
att bättre kunna hantera digitalisering, ny teknik och programverksamhet i egen regi. Som en del av
denna satsning vill vi också anpassa våra lokaler, särskilt huvudbibl

* Beskriv vilka behov som finns i kommunen gällande folkbiblioteken och vilka insatser ni vill genomföra för att möta dessa behov.  
(Max 1000 tecken)

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

En lokalt förankrad programverksamhet med inslag av delaktighet och skapande lockar nya
grupper till biblioteket. Genom att utveckla verksamheten på filialbiblioteket gynnas
landsbygden och tillgängligheten ökar. Biblioteken blir lokala mötesplatser med aktiviteter för
alla åldrar, för barnfamiljer och äldre som har svårt att ta sig till huvudorten. Genom att arbeta
mer målgruppsanpassat med programverksamheten där digitalisering är en viktig del hoppas vi
nå nya grupper av unga och nya svenskar. Genom att anpassa lokalerna skapas utrymme för
en mer flexibel programverksamhet.

* Beskriv hur de planerade insatserna gör biblioteksverksamheten relevant för fler och hur de bidrar till att utbud av och tillgänglighet 
till biblioteksverksamhet ökar i er kommun (Max 1000 tecken)

Tomelilla är en landsbygdskommun där invånarna har en något högre medelålder, där
arbetslösheten är något högre än rikssnittet och utbildningsnivån något lägre. Vi vill därför
skapa mötesplatser där invånarna möts för kulturupplevelser, samtal och skapande aktiviteter.
Vi vill uppmuntra och öka intresset för digitala lösningar och främja digital tillgänglighet för både
unga och äldre invånare. Genom samarbete med skola, fritidsgårdar, lokala föreningar,
studieförbund och företag gör vi biblioteken relevanta för fler invånare. Genom att
kompetensutveckla vår personal kan vi hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och
arbeta vidare för att minska den digitala klyftan och öka intresset för digitala lösningar. På lång
sikt vill vi skapa förutsättningar och intresse för ett mångsidigt och tillgängligt kulturellt utbud på
landsbygden.

* Beskriv hur de planerade insatserna bidrar till att minska klyftor och leder till långsiktiga positiva effekter i kommunen. 
(Max 1000 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Ansökta medel är främst avsedda för förstärkning av verksamhet som sker i egen regi, men
samarbete sker med skola och fritidsgård, föreningar, studieförbund, lokala företag och
entreprenörer.

* Ange eventuella samarbetsparter, utöver kommunalt partnerskap, och beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)

* Riktar sig någon del av insatsen till målgruppen barn och unga (0-18 år)?

Ja Nej

60* Hur stor andel riktar sig till målgruppen barn och unga (0-18 år)? Andel i procent.

Kommentar. (Max 500 tecken)

* Ange antal personer som beslutar om insatsernas innehåll och utformning, såsom t. ex. styrgrupp och beslutsfattande chefer. 

8
Kvinnor

0
Män

*Ange antal medverkande i insatserna. Med medverkande avses personer som arbetar med att genomföra insatserna. 

0
Annat (1)

4
Kvinnor

0
Män

0
Annat (1)

8
Summa

4
Summa

(1) Annat kan användas när den som fyller i blanketten vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt 
lämnad information.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Satsningen på programverksamhet och en större mångfald i utbudet förbättrar tillgängligheten
för medborgare bosatta i hela kommunen. För både barn och äldre kan avståndet vara ett
hinder när man vill delta i kulturaktiviteter. Genom personalens kompetensutveckling skapas
möjlighet att lättare möta och bemöta en större mångfald av besökare.
Bland de programaktiviteter som planeras under hösten ingår bland annat en regnbågsvecka
med föredrag och aktiviteter och där vi också vill skapa utrymme i lokalerna för att exponera
och tipsa om litteratur på området.
Genom en satsning på att höja personalens kompetens i digitala frågor kan vi lättare hantera de
frågor som uppstår dagligen och biblioteket blir relevant för fler

Beskriv om och i så fall hur ni i insatserna ska integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv 
också om och i så fall hur ni ska arbeta med att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

EKONOMISK KALKYL ÅR 1 Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* KOSTNADER 
Specificera

*Löner (inklusive sociala 
avgifter) Personalkostnader

* Personer med 
F-skattsedel

Arvoden, föreställningar, programverksamhet

Fortbildning, programverksamhet* Verksamhetskostnader

150.000

SEK

150.000

80.000

* Lokaler 0

* Marknadsföring 0

* Resor 0

* Övrigt Media och Teknikinköp 150.000

530.000Summa

Summa kostnader och summa finansiering ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.

* FINANSIERING

Specificera
* Söker bidrag 
från Kulturrådet

* Övrigt bidrag från 
Kulturrådet

* Övrigt statligt bidrag

Status

Ange status...

Ange status...

* Bidrag från landsting
 /region

Ange status...

530.000

0

0

0

SEK

* Bidrag från kommun Ange status... 0

* EU-bidrag Ange status... 0

* Övrigt 0

530.000Summa

0* Övrigt

0* Övrigt

73



8/8A182

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Förstärkningen innebär att biblioteket går in med egeninsats som inte är inräknad oven.
Samverkansparter kan medfinansiera. Samtliga aktiviteter är kostnadsfria för deltagarna.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer 
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.
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ANSÖKAN OM BIDRAG 
INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- 
OCH SKOLBIBLIOTEK

1/5A111_V05

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du "Skicka" 
och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". 
En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska skickas 
in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. I steg 3 
skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

Så skickar du in blanketten

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" på 
startsidan.

OBLIGATORISKA BILAGOR
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

För att bifoga filer digitalt till blanketten klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 20 tecken. I de fall det är 
längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte 
försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Observera

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN
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För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

ANSÖKAN OM BIDRAG 
INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- 
OCH SKOLBIBLIOTEK

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

A111_V05 2/5

UPPGIFTER OM SÖKANDE

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

212000-0886
Organisationsnummer

Fält markerade med * är obligatoriska

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Gustafs torg 16
Postadress, Box

Tomelilla
Postort

273 80
Postnummer

Tomelilla

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

041718000

Telefonnummer (växel)

Skåne län
Län

kulturskolan@tomelilla.se
Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

www.tomelilla.se
Webbplats

5346-0465
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

Britt-Marie Börjesson
Organisationens/institutionens firmatecknare

Kommunchef
Firmatecknares funktion

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Ros-Marie Stjernfeldt
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
E-postadress till kontaktperson

0709958117
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

041718117
Telefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution. Jag är behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, och 
jag försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i 
likvidation eller konkurs. 

✘
* Härmed intygar jag att sökanden kommer att följa gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd i sin 
verksamhet. Jag förstår också att sökanden är skyldig att inkomma med komplettering om förhållandena väsentligen ändras.

Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)

Se till exempel förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

VERKSAMHET Fält markerade med * är obligatoriska

* Har kommunen en politiskt antagen och aktuell biblioteksplan? Ja Nej

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Aktiviteterna för barn och unga på fritiden är förlagda till helger, lov och eftermiddagar men även på
förmiddagar så som teatrar, sommarboken, sagostunder, minibio, babyrytmik och babysagor som är
öppna för förskolor och allmänheten.
Under våren har vi testat temaveckor där vi lyft fram poesi och miljö. I samband med temaveckorna
arrangerades läsfrämjande aktiviteter på respektive tema, huvudsakligen för 8-15 åringar.
Andra arrangemang vi erbjudit under terminen har varit läshundar, programmeringsworkshop,
sagolördag med sagor på arabiska och svenska liksom en familjevisning och workshop i samverkan
med Tomelilla konsthall. Ett annat samarbete som inletts under våren är det mellan Tomelilla bibliotek,
Fritidsgården Soffta, Fältassistenterna i kommunen samt Tomelilla konsthall. Samverkan utgår från
barnens delaktighet och idéer och ett tydligt läsfrämjande syfte, där vi lyckats nå nya målgrupper.
För hösten planerar evenemang i samma anda som ovannämnda så som en
HBTQIA+/regnbågsvecka.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som riktar sig till barn och unga på fritiden. (Max 1000 tecken)

Barnhälsovården i Tomelilla har förlagt alla sina föräldragruppsträffar på biblioteket – en följd av
deltagande i projektet Bokstart. Vid ett tillfälle för respektive föräldragrupp deltar biblioteket med
information om språkutveckling, bibliotek, boktips och högläsning för varje grupp. Vid övriga träffar
bidrar biblioteket med boktips till träffens tema.
Vi har tagit fram ett bokpaket med tre välvalda böcker och information om språkutveckling som BHV -
personalen delar ut till alla åttamånadersbebisar vid hembesök. Vid 4-årskontrollen på BHV får alla
barn ett presentkort på en bok som barnet tillsammans med föräldrarna kan hämta ut på biblioteket.
Inför hösten planerar vi att ha en större träff med information om språkutveckling och musik-inslag där
vi hoppas kunna välkomna även nyblivna föräldrar som inte deltar i föräldragrupper. Detta
arrangemang kommer att planeras tillsammans med BHV och Tomelilla kulturskola, för att säkerställa
att vi når ut.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med barn- och mödrahälsovården. (Max 1000 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

VERKSAMHET Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Förskolorna i kommunen besöker bibliotekets barnavdelning regelbundet och lånar böcker till
sina olika förskoleavdelningar. Biblioteket tillhandahåller också temaväskor för förskolan med
olika språk och teman så som till exempel Barnkonventionen. Vi plockar temaplock till förskolan
och deltar på föräldramöten på efterfrågan där vi pratar böcker, bibliotek och språkutveckling.
Varje förskola har ett biblioteks-/barnkulturombud som bjuds in till regelbundna träffar på
biblioteket. Vi anordnar teater och filmvisning för förskolebarn. I våras bjöd vi in en lokal
brandman från SÖRF som kom och läste sagor och berättade om vad en brandman gör. Det
blev mycket uppskattat!

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med förskoleverksamheten. (Max 1000 tecken)

Genom vårt barnspår arbetar vi riktat mot olika årskurser i kommunen vart år. Vi bjuder in alla elever i
årskurs 2 respektive 5 till visning av biblioteket och inspirerande bokprat. Alla elever i dessa årskurser
samt årskurs 7 får en bok i present av biblioteket. Eleverna i årskurs 8 får bokprat och författarbesök
som kopplas till svenskundervisningen - ett samarbete mellan huvudbiblioteket och kommunens
högstadieskola.
Bokprat och visningar utöver bibliotekets barnspår sker på efterfrågan, men under hösten kommer vi
att bjuda in även övriga klasser till visning och bokprat i enklare tappning under våra planerade
temaveckor som exempelvis regnbågs/HBTQIA+-vecka samt barnboksveckan.
Vi plockar temaplock på pedagogernas efterfrågan till skolklasser och samarbetar med skolan i olika
läsfrämjande projekt. Vi hjälper skolorna och skolbibliotekarierna med urval och inköp till
skolbiblioteken och stöttar på olika sätt i det dagliga arbetet. Även friskolan i kommunen deltar i
samarbetet.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med skolan. (Max 1000 tecken)

Vi försöker ha ett integrerat jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i allt vi gör, i
synnerhet programverksamhet och medieinköp. Vad gäller programverksamhet har vi ibland
temaveckor eller tillfällen som speciellt fokuserar på ett visst perspektiv, men vi strävar efter att
försöka arbeta inkluderande i alla aspekter av verksamheten. Vad gäller medieinköp lägger vi stor vikt
vid att tillgodose behovet av lättläst litteratur, media på olika språk, med parallelltext och på annat sätt
anpassad media. Vi tillhandahåller ett bra och varierat bestånd av inläst litteratur, men efterfrågan på
inläst litteratur tillgodoses numera främst genom egen nedladdning. Vi jobbar aktivt med att föra ut
kunskap och information om egen nedladdning. Våra lokaler är tillgängliga och all programverksamhet
är gratis.
Vi har under många år arbetat aktivt med mångspråk, för att kunna tillgodose efterfrågan på denna,
och i detta samarbetar vi med Simrishamn, Ystad, Skurup och Sjöbo med vilka vi har en gemensam
bibliotekskatalog.

Beskriv om och i så fall hur ni i verksamheten ska integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv 
också om och i så fall hur ni ska arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)
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Tomelilla kommun
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

MEDIEANSLAG Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

* Folkbibliotekets totala medieanslag 600.000
Föregående år, SEK

varav för barn och unga

109.500* Skolbibliotekets totala medieanslag

600.000

120.000

109.500

Innevarande år, SEK

709.500* Totalt medieanslag (Summering 
sker automatiskt) 709.500

* Ange fördelning mellan folk- och skolbibliotek för innevarande år i procent.

Folkbibliotek i procent (%)

40 60
Skolbibliotek i procent (%)

120.000

ÖVRIGT

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer 
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.

Fält markerade med * är obligatoriska
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Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef Kultur och fritid
202005

Kulturbidrag 2019, fördelning av Tomelilla kommuns kulturbidrag
Ansökt 2019, utbetalning 2020

Tomelilla-Brösarps Biografförening 45 000 kr
I huvudsak är verksamheten att visa biograffilm. De direktsänder även operaföreställningar 
från Metropolitan och direktsända konserter eller annat från diverse olika platser. 
Verksamhet som riktar sig mot barn, ungdomar och vuxna. Hyr anpassad lokal för 
verksamheten. Verksamhet året runt, alla dagar i veckan. 

Tomelilla Riksteaterförening  42 600 kr
I verksamheten visas olika typer av scenkonst som teater, sång- och 
musikalföreställningar, stand-up m.m. Verksamhet som riktar sig mot barn, ungdomar och 
vuxna. Hyr anpassade lokaler för verksamheten. Under 2019 var publikgenomsnittet vid 
de 12 vuxenföreställningarna 113 personer. Fortsätter den påbörjade satsningen i 
samverkan med Tomelilla kommun för barn, unga, unga vuxna och familjer.

Naturskyddsföreningen Tomelilla 6 000 kr
Naturvandringar, exkursioner, föredrag och allmän upplysning om natur, miljö och 
sevärdheter. Deras verksamhet sker i huvudsak utomhus; Fyledalen, Kronoskogen, 
Skogsbacken, Gårdlösaleden, Hörjelgården, Onslunda Sten och andra sevärda platser. 
Verksamhet som riktar sig mot barn, ungdomar och vuxna. Programverksamhet året om. 

Tomelilla konstförening 2 000 kr
Verksamhet som i huvudsak består av besök hos konstnärer samt konstlotteri.
Verksamhet som riktar sig till vuxna och föreningens medlemmar. 

Primula Veris Trädgårdsförening 3 000 kr
Verksamheten består av studiebesök, föreläsningar, vandringar och upplevelser i naturen i 
huvudsak för vuxna och medlemmar.

Tryde Kulturförening 6 000 kr
Bedriver i huvudsak verksamhet evenemang i samverkan och anslutning till 
Nostalgimuseet Tryde. Evenemang riktade i första hand till vuxna så som motorträffar, 
konstutställningar, prylmarknader, musikuppträden m.m. Verksamhet bedrivs året om med 
utökning sommarhalvåret. 

Övraby-Nedraby byalag 3 000 kr  
Bedriver evenemang och aktiviteter för boende i närområdet och i samverkan med andra 
föreningar och aktörer, t ex musikkvällar, byagillen och studiebesök. Verksamhet året runt.

Kulturföreningen Christinas Wänner 20 000 kr
Arrangerar evenemang och aktiviteter på Christinehof slott, så som guidade visningar, 
berättarvandringar, utställningar, föreläsningar och konserter. Har under 2020 ett projekt 
riktat till barn, ett ”uppleva-lära-program” för skolan i sydöstra Skåne. Slottet med 
aktiviteter öppet under sommarsäsongen, maj-september. Verksamheten riktar sig till 
vuxna och barn.
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Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef Kultur och fritid
202005

Tomelilla Jazzklubb 4 000 kr
Arrangerar programkvällar under vår och höst i Jazzarkivet i Tomelilla kulturhus – 
föreläsningar, presentationer av och samtal om jazzmusik. Verksamheten riktar sig till 
vuxna.

Albo Härads hembygdsförening 20 600 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter och kulturmiljöer. Genomför evenemang för både barn, ungdomar och vuxna. 
Visningar, vandringar, föreläsningar, demonstrationer av hantverk m.m. Agusastugan, 
Glimmebodagården, Sillaröds skvaltkvarn, Hallamölla och Bondrumsgården.

Föreningen Tomelilla Byagård 20 600 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter och kulturmiljöer. De har evenemang och visningar/studiebesök för både barn, 
ungdomar och vuxna. Öppen verksamhet sommartid, övrig tid enligt överenskommelse.
Tomelilla Byagård.

Kvärrestads Hembygdskrets    10 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter och kulturmiljöer. Visning av gård och verksamhet sker året om. Under 
sommartid även Öppet hus med underhållning. Genomför evenemang för både barn, 
ungdomar och vuxna. Hans Nilsgården.

Othinslunda hembygdsförening 20 600 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter, kulturmiljöer och hantverksverksamhet. De genomför evenemang så som 
guidade turer och kurser i borstbindning, och tar emot besök året om för både barn, 
ungdomar och vuxna. Är aktiva och representerar på mässor och marknader runt om. 
Hembygdsgård Onslunda, Borstmuseum.

Bondrumsgårdens hembygdsring 10 000 kr
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter och kulturmiljöer. De har evenemang för både barn, ungdomar och vuxna.
Ofta visning av olika hantverkstekniker, 83 medlemmar. Öppet helger under sommaren 
samt specifika arrangemangsaktivitetshelger. Bondrumsgården.

Föreningen Övraby Mölla 20 600 kr 
Deras verksamhet går i första hand ut på att tillvarata vårt kulturarv både vad gäller 
fastigheter, kulturmiljöer och evenemang. Evenemang – Mölledagar, midsommarfirande 
och studiebesök med visning av möllan som riktar sig till alla. Övraby Mölla.

Bengtemölla Gårds Vänner 6 000 kr
Verksamheten går i huvudsak ut på att främja och bygga upp Bengtemölla gård till en 
mötesplats för evenemang inom kultur, gastronomi, byggnadsvård, kulturmiljö och 
hantverk. Aktiviteter omfattar t ex guidade visningar.

Totalt: 240 000 kr
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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 28 april 2020 Dnr KFN 2020/4

kultur- och fritidsnämnden

Anmälningsärenden Kfn 2020-05-19

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 2020-04-15, Ks § 44, Reviderad tidplan för 
budgetarbetet 2021-2023

Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i 
samband med den stora utbredningen av Covid-19 har förutsättningarna 
för kommunens budgetprocess påverkats. Skatteunderlagsprognoserna 
som Sveriges Kommuner och Regioner lämnade i början av året och som 
låg som grund för kommunens planeringsförutsättningar kommer att 
nedrevideras kraftigt.  

I detta läge är det svårt att fortsätta med samma tidplan och samma 
förutsättningar som fastställts tidigare. Utifrån rådande omständigheter 
beslutades om en reviderad tidplan för det kommande budgetarbetet.

Följande reviderade tider är det som direkt berör nämnden:

 Budgetberedning den 10 juni samt 8-9 september
 Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och 

taxor, 23 september 2020 i KSAU. Kfn har redan fattat sina beslut 
kring detta, men finns möjlighet till ev kompletteringar/justeringar 
fram till dess.

 Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 december 
2020.

 Alla verksamhetsplaner för 2021 ska vara klara och ha passerat 
aktuell nämnd som ett informationsärende den 31 januari 2021.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-04-28

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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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 maj 2020 Dnr KFN 2020/10

Alkoholenheten

Utökning i befintligt serveringstillstånd för 
Önskeboende AB

Förvaltningens förslag till beslut
Alkoholenhetens förslag är att enligt 8 kap, 2 § Alkohollagen bevilja den 
sökande, Önskeboende AB, org nr: 556957-6459, utökning i befintligt 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för serveringsstället 
Torget 6 i Folkets park med adress Östergatan 21, 273 30 Tomelilla att 
servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, 
dagligen kl. 11.00-01.00 inomhus, att även omfatta uteservering, samt 
veranda och balkong i enlighet med inkommen ansökan. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser utökning av nuvarande tillstånd som beviljades av kultur- 
och fritidsnämnden den 24 mars 2020 till att även omfatta utökade 
serveringsytor i glasveranda och på balkong, samt utomhus på 
uteservering enligt ritning i alkoholenhetens tjänsteutlåtande.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med förslag till beslut, ansökan om uteservering, samt 
utökning av serveringsytor., handlingsid: Kfn 2020.270
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Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-12-09

Kultur och fritid

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 12 maj 2020 Dnr KFN 2020/10

Alkoholenheten

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, 
Silverwhite AB, Kåseholms slott

Förvaltningens förslag till beslut
Alkoholenhetens förslag är att enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja det 
sökande bolaget Silverwhite AB, org.nr: 559120-1727, stadigvarande 
tillstånd till slutna sällskap för serveringsstället Kåseholm, Kåseholms 
slott, 273 97 Tomelilla, att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra 
jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl. 11.00-01.00 inomhus och 
utomhus.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkommit från bolaget Silverwhite AB, Kåseholms slott.
Ansökan avser stadigvarande tillstånd till slutna sällskap för servering av 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen 
kl. 11.00-01.00. Ansökan avser även servering utomhus kl. 11.00-01.00.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med förslag till beslut , Kåseholms slott, handlingsid: Kfn 
2020.271
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-05-12.
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Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Alkoholenheten
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