
Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: tisdagen den 23 juni 2020 kl. 14.00

Plats: Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020-06-23 2020/1 3 - 17
4 Uppföljning Internkontrollplan 2020 - Kunskap om 

diarieföring
2019/33 18 - 23

5 Uppföljning av Internkontrollplan 2020 - 
belastningsregisterkontroll

2019/33 24 - 29

6 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla 
kommun

2019/37 30 - 45

7 Artist In Residence-stipendiet till minne av Sten 
Malmquist

2020/30 46 - 50

Marie Ståhlbrand Olof Hammar
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18123 Olof Hammar
E-post: kommun@tomelilla.se
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1  Marie Ståhlbrand M
2  Tina Bergström-Darrell S
3  Anders Rosengren SD
4 Matilda Björk C
5 Roland Ekström S

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1  Conny Thoresson L
2  Per Larsson S
3  Jonas Olsson SD
4  Mats Andersson M
5  Solveig Falk MP
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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 5 juni 2020 Dnr KFN 2020/1

kultur- och fritidsnämnden

Dialoger och informationsärenden 2020-06-23

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
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef Ros-Marie 
Stjernfeldt informerar om följande:

- Fjärrlån
- sommarlovsaktiviteter

2. KLYS förslag och nyhetsbrev
3. Information från studieförbunden 
4. Sammanträdet den 18 augusti

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 augusti ställs in på 
grund av för få ärenden. Nästa sammanträde därmed den 22 september.

  
Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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From:                                 Ros-Marie Stjernfeldt
Sent:                                  Fri, 5 Jun 2020 09:07:03 +0000
To:                                      Olof Hammar
Subject:                             VB: KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen
Attachments:                   KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen_juni-2020.pdf, KLYS 
Nyhetsbrev nr 1 maj 2020.pdf
Importance:                     High

Hej Olof!
 
Jag tycker att du ska ta med detta material till beredningen också.
 
Med vänliga hälsningar
 

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef Kultur och fritid
Kultur och fritid
Telefon: 0417-181 17
E-post: ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se

Från: Carl Liungman <carl.liungman@klys.se> 
Skickat: den 5 juni 2020 11:05
Till: Carl Liungman <carl.liungman@klys.se>
Ämne: KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen
Prioritet: Hög
 
Till företrädare för kommunala kulturförvaltningar och kulturnämnder i Sverige
 
 
KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen (bifogas som pdf i detta mejl)
 
Först vill vi från KLYS säga tack till er kulturförvaltningar som deltog i KLYS enkät i maj. Enkäten gick ut till 
40 av landets större kommuner, hela 37 kommuner svarade, vilket vi är mycket tacksamma för.
KLYS har på grundval av enkäten nu tagit fram åtta förslag till krisåtgärder för att stimulera kulturlivet 
på kommunal nivå. Åtgärdsförslagen utgör viktiga komplement till de nationella och regionala insatserna 
och ska bidra till att säkerställa ett rikt och dynamiskt kulturliv i hela landet även i framtiden. 
 
Coronakrisen innebär förödande konsekvenser för konsten, kulturen och kulturskaparna runt om i 
landet. Den i KLYS ögon viktigaste åtgärden handlar om att snabbt kompensera yrkesverksamma 
kulturskapare för det stora inkomstbortfall som de drabbas av p.g.a. avbokningar och inställda jobb. 
 
KLYS har under våren kartlagt hur yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden drabbas av 
krisen, både på nationell och regional nivå. Vi har också tidigare presenterat förslag till krispaket för 
kulturen riktade till regeringen och till regionerna. De 500 miljonerna till kulturen som regeringen 
beslutade om i mars är välkomna, men inte tillräckliga för att upprätthålla ett fungerande kulturliv i hela 
landet. Inte heller övriga regeringssatsningar räcker för att stödja frilansande kulturskapare genom 
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krisen. Det blir allt tydligare att ansvaret för kulturlivets fortlevnad och finansiering vilar tungt även på 
landets kommuner. Om kommunerna inte är med och satsar på kulturen nu kan Sveriges kulturella 
infrastruktur få långtgående och bestående skador. Många kulturskapare kommer sannolikt att gå i 
konkurs och hamna i akut behov av försörjningsstöd, något som skulle belasta kommunerna ekonomiskt. 
Besöksnäringar och kulturinstitutioner kan dessutom få stora problem efter coronakrisen med 
omfattande kompetensbrist om många yrkesverksamma kulturskapare tvingats lämna kultursektorn.
 
KLYS ser att många av landets kommunerna under Coronakrisen gör akuta och viktiga insatser även för 
kulturen, men mer behöver göras. KLYS hoppas att ni i kommunerna kommer att ta till er av förslagen 
rent konkret, men även inspireras av dem till olika egna åtgärder utifrån er kommuns förutsättningar.
 
Läs mer om KLYS arbete under coronakrisen på KLYS webbsida: http://www.klys.se. Se även bifogad 
pdf med KLYS nyhetsbrev för första halvåret 2020.
 
Med vänlig hälsning,
Carl Liungman
Regionalpolitisk sekreterare, KLYS
Tfn: 070 262 19 38
e-post: carl.liungman@klys.se
 
Ulrica Källén
Verksamhetsledare, KLYS
Tfn: 073 340 00 33
e-post: ulrica.kallen@klys.se
 
 
Bilagor i detta mejl:
1 KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen, pdf
2 KLYS nyhetsbrev nr 1, 2020, pdf
 
 
KLYS – en samlad röst för Sveriges kulturskapare
Alströmergatan 12, 112 47 Stockholm
 

            
 

  
 
www.klys.se
Facebook: KLYS
Twitter/Instagram: @klys59
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Stockholm den 2 juni 2020   Till Sveriges samtliga 290 kommuner 

 
 
 
KLYS FÖRSLAG TILL KOMMUNALT KRISPAKET FÖR KULTUREN   
 

KLYS utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare och 

företräder genom sina 14 medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt 

verksamma i hela landet inom områdena bild/form, litteratur, journalistik, 

scen/film och musik.  

 

KLYS yrkesgrupper skapar den konst och kultur som utgör en viktig del av både infrastrukturen 

och ett samhälles själ. Under coronakrisen har det visat sig hur mycket musik, film, scenkonst, 

bildkonst, litteratur och journalistik m m betyder, både i människors liv och i samhället i stort. 

 

KLYS har stor förståelse för den svåra situation som landets kommuner nu befinner sig i med 

anledning av coronapandemin, och att mycket av resurserna i dagsläget måste läggas på vård, 

omsorg och andra nödvändiga samhällsinsatser. Men en av de sektorer som strukturellt sett 

drabbas mycket hårt av krisen och också kräver särskilda insatser är kultursektorn. Denna är i 

hög grad helt beroende av publika arrangemang och biljettintäkter, och består nästan 

uteslutande av frilansare och småföretagare utan socialt skyddsnät.  

 

KLYS har kartlagt hur landets yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden 

drabbas av krisen, och lämnat ett förslag till nationellt krispaket för kulturen till regeringen. Dock 

har utbetalningen av regeringens krismedel på 500 miljoner dröjt och är inte tillräckliga. 

 

Det har visat sig att ett ansvar för kulturlivets fortlevnad och finansiering vilar tungt även 

på landets regioner och kommuner. En orsak till att det är viktigt att kommunerna bidrar till 

att säkra försörjningen för kulturskapare och deras verksamheter är att lättnaderna i 

arbetslöshetsförsäkringen och skattesystemet inte hjälper alla frilansande och egenföretagande 

kulturskapare ekonomiskt. 

 

KLYS bedömer att den viktigaste åtgärden på kort sikt är att snabbt kompensera 

yrkesverksamma kulturskapare för det stora inkomstbortfall som de nu drabbas av p.g.a. 

alla avbokningar och inställda jobb. Om detta inte sker kommer många sannolikt att gå i 

konkurs och hamna i akut behov av försörjningsstöd. Detta skulle dels belasta kommunerna 

ekonomiskt och administrativt, dels få långsiktiga skadeverkningar på kommunal och regional 
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kulturell infrastruktur, då besöksnäringar och kulturinstitutioner efter coronakrisen kan få 

omfattande kompetensbrist om många yrkesverksamma kulturskapare tvingats lämna 

kultursektorn. 

 

KLYS har genomfört enkäter till såväl kommunala som regionala kulturförvaltningar. Vid sidan 

av ett regionalt krispaket som KLYS la fram i april, presenterar KLYS här nedanstående åtta (8) 

stycken förslag till kommunala krisåtgärder för att stimulera kulturlivet i kommunerna 

och lokalsamhällena. Detta paket omfattar åtgärder som bör genomföras för att bidra till att 

säkerställa ett rikt och dynamiskt kulturliv i Sverige även i framtiden. Förutsättningar är olika i 

landets kommuner men vi hoppas att många av förslagen kan användas även av mindre 

kommuner. Vi tror att denna sammanställning kan ge underlag för bra diskussioner runt om i 

Sverige när man diskuterar hur olika insatser ska utformas. 

 

KLYS och våra medlemsorganisationer välkomnar er i kommunerna att kontakta oss om ni 

har behov av information och rådgivning i olika sakfrågor för att minska coronakrisens 

verkningar på kulturlivet i er kommun. Besök gärna KLYS webbsida. Kontaktuppgifter finns 

nederst i detta brev.  

 

För KLYS, 

 

 

Marika B Lagercrantz   Ulrica Källén 

Ordförande KLYS   Verksamhetsledare KLYS 

 

Carl Liungman 

Regionalpolitisk sekreterare, KLYS  
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KLYS FÖRSLAG TILL PRIORITERADE ÅTGÄRDER INOM RAMEN 

FÖR KOMMUNAL KULTURPOLITIK 

 

 

1  FULLFÖLJ AVTAL  

• Fullfölj alla avtal med kulturskapare som innan coronakrisen anlitats av kommunen 

och se till att de får ersättning, arvode eller lön för uppdraget, även om uppdraget inte 

går att genomföra. Detta gäller inte minst uppdrag inom ramen för Skapande skola. 

Enligt rapporter till KLYS förekommer det att avtal bryts p.g.a. coronakrisen och att 

uppdragsgivare inte vill betala avtalad ersättning. 

 

 

2  DRA NED PÅ HYRESKOSTNADER 

• Inför lättnader i hyreskostnader för kulturlokaler i kommunen, t ex teaterlokaler, 

ateljéer, replokaler, konstgallerier, biografer m m genom hyresfrihet, hyresreduktion 

eller anstånd med hyran. Detta gäller i första hand kommunalt ägda fastighetsbolag och 

i vart fall de lokaler som hyrs av s k “utsatta branscher”, där kultursektorn ingår. 

 

Hyreskostnaden är en stor utgift för enskilda kulturskapare och mindre kulturaktörer, 

varför hjälp med denna utgift utgör en effektiv åtgärd när det gäller att möjliggöra för 

kulturaktörerna att upprätthålla sina verksamheter under coronakrisen. 

 

 

3  UTÖKA KULTURSTÖD / TILLSÄTT KRISMEDEL 

• Tillför särskilda kommunala krismedel som kulturskapare inom alla 

konstområden kan ansöka om till följd av avbokningar/inställda uppdrag och för 

uteblivna kommande uppdrag till följd av coronakrisen. Medlen kan utges som t ex 

stipendier, bidrag eller projektstöd. Viktigt att information om detta stöd når ut brett till 

yrkesverksamma kulturskapare i respektive kommun. 

 

Åtgärden ska ses som ett komplement till de statliga åtgärder som genomförs för 

att kompensera kulturskaparna ekonomiskt till följd av coronakrisen, men som inte 

kommer att räcka till alla, varför särskilda kommunala och regionala insatser också 

behövs. 

 

• Tillför extra krismedel till kommunala (och regionalt samägda) kulturinstitutioner 

med publik verksamhet och till kommunala arrangörer av kulturevenemang inom 
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samtliga konstområden i syfte att de ska kunna hålla avtal och betala ut arvoden, 

ersättningar och löner till medverkande kulturskapare, men också för att täcka andra 

kostnader som uppstår till följd av coronakrisen, för att inte den kulturella infrastrukturen 

ska slås ut i regionen. Ge subvention också till icke genomförd verksamhet. 

 

• Förstärk resurser inom filmområdet för att avhjälpa negativa effekter av inställda 

produktioner och visningar i kommunen och regionen. Detta gäller inte minst till 

filminspelningar (både konstnärlig och teknisk personal; underleverantörer), 

filmfestivaler och oberoende biografer. 

 

 

4  ANPASSA REDAN EXISTERANDE MEDEL / STÖD 

• Skapa flexibilitet i den kommunala bidragsgivningen, så att kommunen kan agera 

skyndsamt och göra kompletteringar, omfördelningar och anpassningar av bidragen.  

 

Kräv inte tillbaka utbetalade stöd till kulturlivet för 2020, även om verksamhet/projekt 

inte har kunnat genomföras p.g.a. coronakrisen. Möjliggör för mottagare av stöd att 

kunna skjuta verksamhet och projekt framåt i tiden.  

 

De kommuner som årligen utger stipendier till kulturskapare bör om möjligt 

tidigarelägga utdelningarna och i den mån de utgör stora belopp, omfördela dem och 

dela ut dem till fler, i syfte att kompensera för inkomstbortfall för de kulturskapare i 

kommunen som behöver det. Detta bör dock göras så att det inte strukturellt påverkar 

kommande års stödgivning. 

 

 

5  FÖRSTÄRK KULTURLIVETS INFRASTRUKTUR 

• Stärk ateljéstöd och stöd till såväl mindre kulturscener, konstnärsdrivna gallerier 

i kommunen som repetitionslokaler för scenkonst, musik och film. 

 

• Tillför extra medel till konstnärliga kollektivverkstäder (KKV), resurscentra för 

konst, kulturinkubatorer och konstnärsresidens som alla fyller mycket viktiga 

funktioner på kommunal nivå för kulturskapare när det gäller produktionsplatser, 

kompetensutveckling, rådgivning m.m. 

 

• Ha extra dialog med och ge krisstöd till kulturföreningar, -arrangörer och 

studieförbund i er kommun. Om möjligt omfördela medel så att föreningar m fl inte 

riskerar att gå omkull under krisen. 
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• Om er kommun medfinansierar centrumbildningar – tillför extra medel till dessa, 

gärna i samråd med er region. Centrumbildningarna representerar idag totalt 11 000 

frilansare inom alla konstområden i landet. Förutom förmedling av uppdrag till enskilda 

kulturskapare och arrangörer, kan centrumbildningar utveckla digitala arbetssätt, och 

därmed hjälpa kommuner/regioner med att skyndsamt erbjuda skolor och andra i 

samhället tillgång till kultur under coronakrisen, då många skolor tvingats avboka i stort 

sett alla kulturaktiviteter. 

 

 

6  INFÖR STIMULANSÅTGÄRDER GENOM UPPDRAG OCH INKÖP 

• Skapa/erbjud nya kulturarbeten/-uppdrag kommunalt genom att ge kulturskapare i 

uppdrag att dokumentera, spegla och gestalta coronakrisen i er kommun. 

 

• Förstärk resurserna till inköp av bild- och formkonst av konstnärer i kommunen. 

Detta stimulerar inte bara konstnärerna själva i närtid, utan stimulerar även lokala 

underleverantörer och den kulturella och kreativa sektorn (KKN) i både er region och 

kommun. Se till att följa det s k MU-avtalet vid konstnärliga uppdrag och utställningar i 

kommunal regi.  

 

• Säkerställ att infrastruktursatsningar i kommunen tillämpar 1%-regeln. 

 

 

7  ERBJUD ANSTÄLLNING ISTÄLLET FÖR ATT FAKTURERA 

• När kulturskapare anlitas erbjud anställning istället för uppdrag på faktura om 

kulturskapare önskar det, så att de som förklarat sin enskilda firma vilande kan få a-

kassa mellan uppdragen i enlighet med regeringens tillfälliga utvidgning av den 

möjligheten. 

 

 

8  FÖLJ ARVODESREKOMMENDATIONER OCH UPPHOVSRÄTT 

• KLYS vill påminna om att yrkesverksamma kulturskapare som anlitas och deltar vid 

offentligt arrangerade/finansierade digitala kulturhändelser och -sändningar av olika 

slag alltid – oavsett coronakrisen – ska ersättas enligt gällande rätt 

(upphovsrättslagen m.m), gällande avtal (t ex kollektivavtal) och 

kulturskaparorganisationernas arvodesrekommendationer (KLYS m fl). 
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I detta medlemsbrev sammanfattar vi KLYS arbete och aktiviteter under första halvåret 2020, som i 

stor utsträckning kommit att präglas av Coronakrisen där KLYS spelat en viktig samordnande roll för de 

professionella kulturskaparna och de krispaket som hittills tagits fram.  

Du hittar KLYS senaste yttranden och skrivelser samt annat läsvärt på vår hemsida. Vi gör också 

löpande uppdateringar på KLYS Facebooksida, Instagram- och Twitter-konton (@KLYS59). Där finns 

aktuell information, nyheter och kommentarer från KLYS. Följ oss gärna där! 

Trevlig läsning!

 

NATIONELL KULTUR- OCH MEDIEPOLITIK  

CORONAKRISEN 

I mitten av mars i samband med införandet av förbudet mot 

större folksamlingar stod det klart att tusentals 

yrkesverksamma kulturskapare från en dag till en annan 

förlorade sina jobb och uppdrag under flera månader 

framöver.  

KLYS agerade snabbt och lyckades inom några dagar ta fram 

en kartläggning och analys av hur coronapandemin påverkar 

kulturskapare inom olika konstområden. Den 16 mars fick 

KLYS ett möte med tre ministrar; kulturministern, 

arbetsmarknadsministern och socialförsäkringsministern, där 

vi beskrev situationen och framförde vilka åtgärder som 

regeringen bör vidta så snart som möjligt som akut stöd till 

kulturskapare p g a coronakrisen. 

Två dagar senare den 18 mars lämnade KLYS in sitt förslag till 

#krispaketförkulturen till regeringen; ett förslag som arbetats 

fram mellan KLYS 14 medlemsförbund inom loppet av bara 

några dagar. Den 20 mars presenterade kulturdepartementet 

sitt akuta stöd på en halv miljard till kulturen.  

Dessa medel har nu fördelats av de fyra kulturmyndigheterna 

Konstnärsnämnden (70 milj), Kulturrådet (370 milj), 

Filminstitutet (50 milj) och Författarfonden (10 milj) till 

enskilda kulturskapare och andra kulturaktörer, som 

arrangörer och oberoende biografer. KLYS arbetar nu med att 

utvärdera utfallet av dessa medel och hur de nått fram till 

kulturskapare inom olika konstområden och branscher. 

Regeringen har också i enlighet med KLYS förslag infört en rad 

lättnader i a-kassesystemet, bl a har kvalifikationstiden för a-

kassa kortats ned till tre månader och möjligheten att 

vilandeförklara sin enskilda firma har utvidgats, för att fler ska 

kunna få a-kassa. Som aktiebolagsinnehavare där du själv är 

anställd finns dessutom möjlighet till s k korttidsarbete (dvs 

att kunna korttidspermittera sig själv). 

Vidare har mediestödet höjts kraftigt och en särskild satsning 

på statliga kulturinstitutioner gjorts. Hyresrabatter och 

omsättningsstöd har också införts, som även kan sökas av 

kulturverksamheter. På så sätt kan KLYS bocka av flera av 

kraven i vårt förslag till krispaket för kulturen.  

Men de statliga insatserna för att skydda kulturen och 

kulturskaparna under coronakrisen har brister, fler och 

bredare satsningar behövs. En grupp som hamnar i kläm i de 

olika systemen är de enskilda näringsidkarna, som varken kan 

använda sig av korttidsarbete eller få a-kassa, om de vill 

fortsätta ha verksamhet i sin firma. 

Därför hjälpte KLYS aktivt till med att dra igång 

#uppropförenskildafirmor, som lanserades den 27 april, på 

initiativ av de två sångerskorna Rita Saxmark och Linnéa 

Sallay. Uppropet har fått stor medial och politisk 

uppmärksamhet och har hittills samlat in över 8 000 

namnunderskrifter. Vi väntar dock fortfarande på besked från 

regeringen när det gäller särskilda insatser för denna grupp. 

KLYS arbetar också på regional och kommunal nivå när det 

gäller att mildra coronapandemins effekter på kulturlivet runt 

om i landet. Efter att ha genomfört en enkät till landets 

regioner tog KLYS fram ett förslag till regionalt krispaket för 

kulturen, som lanserades den 17 april. Ett förslag som fått 

mycket uppskattning av regionerna och som hjälpt dem i sina 

prioriteringar på kulturområdet. 

Nu pågår arbete med en motsvarande enkät och förslag till 

krispaket på den kommunala nivån och ett förslag från KLYS 

kommer att lanseras i början av juni. 

NYHETSBREV maj 2020 
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MÖTE MED MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS  

KLYS ordförande och verksamhetsledare träffade i januari de 

utredare på MYKA som fått i uppdrag att se över 

tillämpningen av armlängds avstånd i landet. Uppdraget ska 

redovisas i början av nästa år. Utredarna ska ta kontakt med 

KLYS medlemsorganisationer för fortsatt analys. 

MÖTEN MED SVT ANGÅENDE PUBLIC SERVICE  

KLYS medienätverk bjöd i januari in SVTs strateg Johan 

Hartman för en diskussion om att värna public service mot 

bakgrund av de politiska utspel som gjorts kring uppdraget. 

SVTs chef Hanna Stjärne besökte den 28 januari KLYS nämnd 

för att tala om SVTs roll och public service i stort. Vid mötet 

passade KLYS nämnd på att även ta upp en del 

upphovsrättsfrågor med henne. 

UPPHOVSRÄTT OCH YTTRANDEFRIHET 

GENOMFÖRANDE AV EU:S UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV  

För drygt ett år sedan antogs det omdebatterade 

upphovsrättsdirektivet – the Digital Single Market Directive 

av EU:s ministerråd. Det var en stor glädje och en mycket 

välkommen 60-årspresent för KLYS, som arbetat intensivt 

med att påverka och driva igenom direktivet i flera år. 

Direktivet innebär bl.a. att kulturskapare inom alla 

konstområden ska att kunna få bättre villkor och ersättningar 

när de licensierar sina upphovsrättigheter, inte minst online. 

I direktivet finns bestämmelser som KLYS arbetat för på 

nationell nivå i över 20 år. Genom direktivet har vi fått 

nödvändigt stöd för detta från EU. 

I höstas inleddes ett viktigt arbete med att genomföra 

direktivet i svensk rätt. Justitiedepartementet tillsatte då en 

referensgrupp där KLYS och kulturskaparorganisationerna 

finns med som experter. Departementet ska lämna sitt 

förslag till implementering efter sommaren (försenat) och 

direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 7 juni 

2021. 

KLYS har tillsatt fyra arbetsgrupper ur sitt 

upphovsrättsnätverk, som hanterar olika delar av direktivet 

och hur de bör genomföras på bästa sätt för att främja 

kulturskapares intressen. Den arbetsgrupp som hanterar de 

s k transparensreglerna (artikel 18-23), lämnade sitt förslag 

till implementering i december. 

Den 12 februari träffade KLYS justitiedepartementets 

statssekreterare Catharina Espmark för att tydliggöra 

behovet av en effektiv implementering av 

transparensreglerna i svensk lagstiftning. 

Sedan årsskiftet har KLYS svarat på regeringens frågeunderlag 

om artikel 17 (plattformsbestämmelsen), om art 18-23 

(transparensreglerna) och art 3-12 (inskränkningar samt 

avtalslicens). Nyligen har också presenterats ett nytt material 

från regeringen om art 17 samt artikel 18-23, som KLYS 

kommer att besvara inom kort. 

KLYS har också tillsatt en strategigrupp där representanter 

från KLYS och från upphovsrättssällskapen träffas för 

omvärlds- och politisk analys kring DSM samt för 

gemensamma aktiviteter under implementeringsprocessen. 

En gemensam upphovsrättskampanj och ett gemensamt 

upphovsrättsseminarium planeras i samband med att 

regeringen lägger fram sitt förslag till genomförande i höst. 

Ett seminarium var egentligen inplanerat till Almedalen, som 

ju dock ställdes in i år. 

KONSTNÄRSNÄMNDENS UPPDRAG OM 

DIGITALISERINGENS EFFEKTER 

 

I regleringsbrevet från i december gavs Konstnärsnämnden i 

uppdrag att kartlägga digitaliseringens effekter för 

konstnärer. Uppdraget ska genomföras i samarbete med PRV 

och upphovsrättsorganisationerna och redovisas den 31 mars 

2021. Avsikten är att identifiera dagens problem och avhjälpa 

dem inom ramen för lagstiftningen. Fokus kommer att vara 

kring ersättningar och upphovsrätt.  Konstnärsnämnden har 

som ett led i detta uppdrag kallat till sakråd den 15 juni, vid 

vilket KLYS kommer att delta med sex representanter. 

ARBETSMARKNAD, SOCIAL TRYGGHET OCH 

SKATTER 

SOCIAL TRYGGHET 

Som en uppföljning av den konstnärspolitiska utredningen, 

som innehöll en kartläggning av de problem som konstnärligt 

yrkesverksamma har i socialförsäkringssystemen, och den 

parlamentariska socialförsäkringsutredningen, tillskrev KLYS 

socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, för att få ett 

möte med honom i dessa frågor. 

Som ett resultat av detta brev välkomnades KLYS till 

socialdepartementet för ett möte med Shekarabi den 26 

februari. En delegation från KLYS bestående av Mika 

Romanus, Teaterförbundet, Victoria da Silva, 

Journalistförbundet, Åsa Anesäter, Fotografernas förbund, 

och Ulrica Källén, KLYS, var på plats för att beskriva 

kulturskapares bristande sociala trygghet och vilka åtgärder 

KLYS anser är prioriterade för att komma till rätta med 

problematiken. 
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Regeringen arbetar vidare med frågan om historisk SGI 

(sjukpenninggrundande inkomst), som skulle underlätta för 

bl a kombinatörer att få en rimlig sjukpenning. En utredning 

ska också tillsättas inom kort på uppdrag av 

näringsdepartementet som handlar om företagares sociala 

trygghet. KLYS framförde att en representant från 

kulturskaparorganisationerna bör ingå som expert i den. 

Den a-kasseutredning som arbetat sedan 2018, och som bl a 

har i uppdrag att låta fler grupper på arbetsmarknaden 

omfattas av a-kassa, kommer att presentera sitt 

slutbetänkande den 15 juni. Efter det kommer utredningen 

att remitteras och KLYS skriva remissvar. 

ARBETSFÖRMEDLINGEN KULTUR MEDIA  

Af Kultur Media bjöd den 7 maj in till ett extrainsatt möte i 

Rådet för kulturarbetsmarknaden p g a coronakrisen. Vid 

mötet deltog bl a Tillväxtverket, som berättade om de 

insatser som de nu verkställer för företagare m a a 

coronakrisen, inte minst systemet med korttidsarbete. Även 

TCO:s a-kasseexpert Mats Essemyr fanns på plats för att svara 

på frågor om hur a-kassesystemet kan och bör anpassas 

under coronakrisen, men också på längre sikt. 

KONSTEN ATT DELTA 

I december kom besked från regeringen om att statlig 

finansiering för integrations-/utbytesprojektet Konsten att 

delta ska säkerställas via Kulturrådet. KLYS ansökte som 

projektägare, med Svenska Tecknare som utförare, om medel 

i februari, och 750 000 kr beviljades den 3 mars för 2020. 

Ola Öhlin har sedan dess anställts av Svenska Tecknare för att 

projektleda Konsten att delta under 2020. Ett avtal har också 

upprättats mellan KLYS och Svenska Tecknare, för att klara ut 

ansvarsfördelningen av projektet. 

Som tidigare rapporterats har ord-området ett systerprojekt, 

Kollega till kollega, där Reportrar utan gränser varit 

projektägare. Det har finansierats av medel från 

Postkodstiftelsen och arbetat sida vid sida med Konsten att 

delta under 2019. Kollega till kollega har under perioden 

successivt integrerats i Konsten att delta.  

Intresset för Konsten att delta har varit stort både från s k 

etablerade och inflyttade kulturskapare och har resulterat i 

omfattande och livligt utbyte mellan deltagarna i projektet.  

 

 

 

REGIONAL KULTURPOLITIK 

 

I regionala och kommunala perspektiv dominerades 2019 års 

kulturpolitiska debatt av frågor kring konstnärlig frihet, 

armlängdsavståndsprincipen och stad-land-temat, samt av 

frågan kring kulturens flernivåstyrning och den offentliga 

finansieringen av kulturen. 

 

2020 har inletts med en total dominans av hur Coronakrisen 

slår mot kultursektorns alla delar och då i synnerhet mot den 

kulturella infrastrukturen runt om i landet. En kulturpolitiskt 

positiv sak som kan urskiljas i dessa kristider är att 

konstnärspolitiken har hamnat i blickfånget. Debatten 

handlar mycket om hur kulturskaparna ska kunna vara 

yrkesverksamma och hur infrastrukturen för professionellt 

skapande och förmedling av konst ska resurssättas och 

upprätthållas i landets alla regioner och kommuner. 

CORONAKRISEN PÅ REGIONAL OCH KOMMUNAL 

NIVÅ 

 

KLYS regionalpolitiska sekreterare gjorde en regional enkät i 

slutet av mars, som gick ut till alla landets 21 regionala 

kulturförvaltningar, samt till ett hundratal yrkesverksamma 

kulturskapare. En sammanställning av enkätsvaren finns på 

KLYS hemsida. I slutet av maj gjorde KLYS en motsvarande 

enkät till kommunernas kulturförvaltningar – analys av denna 

pågår i skrivande stund. 

 

KLYS har, vid sidan av sitt förslag den 18 mars till nationellt 

krispaket för kulturen, formulerat ett förslag till regionalt 

krispaket för kulturen, som lanserades den 17 april. Somliga 

regioner har utmärkt sig särskilt positivt i att snabbt göra 

krisinsatser för det professionella kulturlivet och 

kulturskaparna, bl a Skåne, Halland, Stockholm, Gävleborg 

och Västra Götaland. I början av juni kommer KLYS med ett 

motsvarande förslag till krispaket för kommunerna. 

 

KLYS skrev tillsammans Ideell kulturallians (IKA) en gemensam 

debattartikel i Dagens Samhälle den 23 april med uppmaning 

till regioner och kommuner att långsiktigt värna den 

kulturella infrastrukturen och att inte låta krisen bryta ner 

viktiga strukturer för kulturlivet. 

TRE REGIONALA KULTURPLANER PÅ REMISS 20 20 

 

Av de fem regioner som under 2020 skulle ha kommit med 

remissförslag på nya kulturplaner för perioden 2021-2024 

begärde Värmland och Kronoberg förlängning med ett år av 

sina nuvarande planer. Kvar på remiss i år är kulturplaner från 

Skåne, Halland och Gotland. I skrivande stund har KLYS yttrat 

sig över Region Skånes kulturplan, och i juni blir det remissvar 
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över Gotlands och Hallands. Alla yttranden publiceras på KLYS 

hemsida.  

REGIONALA MÖTEN OCH KONFERENSER  

 
Innan Coronakrisen stängde ner samhället och alla 

inplanerade regionala möten och konferenser som KLYS 

skulle deltagit på under våren ställdes in deltog KLYS 

regionalpolitiska sekreterare på följande evenemang och 

möten: 

• Göteborgs filmfestival och det filmpolitiska 

toppmöte som hölls där 24 januari 

• Folk och kultur i Eskilstuna 5-8 februari 

• KLYS regionala arbetsgruppsmöte 18 februari. Gäst 

på mötet var idéhistorikern och kulturpolitiska 

experten David Karlsson från Nätverkstan i 

Göteborg. 

• KLYS regionalpolitiska sekreterare höll ett föredrag 

om konstnärspolitik hos Kultur i Väst i Göteborg 

den 9 mars. 

• Region Skånes utvecklingskonferens 11 mars 
 

Den 12 maj genomfördes ett digitalt dialogmöte mellan KLYS 

medlemsorganisationer och Region Stockholms kultur-

förvaltning om kulturskapares behov på regional nivå i 

Stockholm. 

KULTURRÅDET I  DIALOG MED KLYS OM 

KONSTNÄRERS VILLKOR REGIONALT  

 
I regeringens regleringsbrev för 2020 gavs Kulturrådet 

uppdraget att undersöka konstnärernas villkor och de 

konstnärspolitiska perspektiven inom kultursamverkans-

modellen. Dessutom ska myndigheten särskilt undersöka 

arrangörsstödens förutsättningar inom alla konstområden i 

regionerna, samt titta närmare på MU-avtalet inom bild och 

form och hur kulturinstitutionerna tillämpar avtalet. 

 

I mars hade KLYS regionalpolitiska sekreterare ett första 

orienterande möte med ansvariga handläggare om vilka 

perspektiv KLYS vill framhäva i arbetet. Kulturrådet ska under 

2020 fördjupa dialogen med KLYS för sitt uppdrag att 

kartlägga och analysera konstnärernas villkor i regionerna. 

Uppdraget har p g a Corona fått förlängd tid och ska redovisas 

först den 31 december 2021. 

KLYS MEDARRANGÖR I SEMINARIUM PÅ FOLK OCH 

KULTUR 6 FEBRUARI 2020 

 
Liksom under förra årets Folk och Kultur-konvent i Eskilstuna 

samarrangerade KLYS även i år en paneldiskussion inom 

ramen för Koalition för kulturdebatt. Seminariet ägde rum  

den 6 februari med titeln ”Vittnesmål från den kulturpolitiska 

myllan”. Samtalet handlade om kulturen på lokal, kommunal 

och regional nivå. Medverkande: David Winerdal (KD), 

Södertälje, Johan Rocklind (S), Gnesta och Berit Högman, 

landshövding i Västernorrlands län. KLYS regionalpolitiska 

sekreterare Carl Liungman ingick i seminariets arbetsgrupp, 

och fick rycka in som vikarierande moderator ihop med 

Arenagruppens Johanna Lindell. 

INTERNATIONELLT 

ECCD:S GENERAL ASSEMBLY OCH UNESCOS MÖTE 

OM MÅNGFALDSKONVENTIONEN I PARIS  

KLYS är sedan tio år tillbaka medlem i det världsomspännande 

nätverket IFCCD – International Federation of Coalitions for 

Cultural Diversity. KLYS deltog genom sin verksamhetsledare 

vid IFCCDs europeiska gren EFCCDs årsmöte i Paris den 10 

februari i samband med Unescos IGC-möte 

(intergovernmental committée) den 11-14 februari om 

Unescos mångfaldskonvention från 2005. 

NORDISKT MÖTE I KÖPENHAMN  

Den 17 februari träffades de nordiska syster-

organisationerna i Nordiska konstnärsrådet vid ett möte hos 

Danskt konstnärråd i Köpenhamn. KLYS deltog genom sin 

ordförande och sin verksamhetsledare, och fokus för mötet 

var armlängds avståndsprincipen samt genomförande av 

EUs DSM-direktiv i de nordiska länderna. 

Ett digitalt nordiskt möte för att följa upp vad som händer 

på kulturområdet m a a coronapandemin planeras till i juni. 

 

Webb: www.klys.se 

 

Facebook:  KLYS 

Twitter:  @KLYS59 

Instagram: @KLYS59 

KONTAKT 

 

Om du har några frågor är du alltid välkommen att höra av 

dig till kansliet på tel.nr: 0709 48 09 63 eller klys@klys.se  
Marika B Lagercrantz, ordförande 

Ulrica Källén, verksamhetsledare 

Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare 

Evelina Freiman, koordinator  
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From:                                 Martin (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 1 Jun 2020 09:54:11 +0000
To:                                      Kfn-zen
Subject:                             Studieförbunden och Coronakrisen / david@studieforbunden.se
Attachments:                   Studieförbunden en samhällsresurs under Coronapandemin Tomelilla 
kommun.pdf

ÄrendeID: 819984

Från: David Samuelsson
Datum: 2020-06-01 kl. 11.13
Coronapandemin innebär omfattande utmaningar för alla delar av det svenska 
samhället. Människor och verksamheter påverkas i grunden. Studieförbunden vill vara 
en viktig del i hur enskilda individer och samhället tillsammans hanterar denna väldiga 
påfrestning.
Vi vänder oss nu till er i bilagd skrivelse med en önskan att ni fattar beslut i linje med 
Folkbildningsrådets besked:
- Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl 
generella bidrag som stöd till projektverksamheter.
- Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag till 
studieförbund kommande år.
 
Se bilagd skrivelse.
 

David Samuelsson
Generalsekreterare

Studieförbunden
Dalagatan 7, 111 23 Stockholm
david@studieforbunden.se
070-543 27 39 och växel 08-402 01 50
 
Studieförbunden är de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Våra medlemmar 
är: ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, 
Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet 
Vuxenskolan.www.studieforbunden.se

--

Martin
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2020-05-29 

Dnr 19, 2020, 6/ds 

 

 

 

Till Tomelilla kommun 

 

Studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i 

och med Coronakrisen 

Coronapandemin innebär omfattande utmaningar för alla delar av det svenska samhället. 

Människor och verksamheter påverkas i grunden. Studieförbunden vill vara en viktig del i 

hur enskilda individer och samhället tillsammans hanterar denna väldiga påfrestning. 

Tillsammans med ett stort antal föreningar och grupper som är medlemmar hos eller 

samverkar med oss bedriver studieförbunden omfattande verksamhet inom folkbildning och 

kultur. Bara i Skåne deltar 75 000 unika deltagare i studiecirklar varje år och vi har 1,7 

miljoner deltagartillfällen i våra kulturarrangemang. 

Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker genom fysiska möten människor emellan. 

Men i rådande läge har de tio studieförbunden kommit överens om att all 

folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans tillsvidare ska utföras så. 

Fysiska träffar kan endast genomföras efter en noggrann prövning enligt 

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar. Vi följer 

anvisningar och råd från myndigheter om hur vi bör agera och vidtar de åtgärder vi kan för 

att motverka smittspridning. 

Vårt främsta fokus just nu är att kunna erbjuda så mycket bildning och kultur som möjligt 

eftersom vi vet vad det betyder i tider av oro och isolering. Vi vet vad det betyder för tillit och 

sammanhållning i ett samhälle. Ändå kan det inte undvikas att möten skjuts på framtiden 

eller ställs in när träffen inte kan genomföras digitalt. Vi som så många andra sektorer ser ett 

betydande tapp i inkomster av kursavgifter, samtidigt som studieförbundens fasta kostnader 

för personal, lokaler och organisationen i övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar 

med studieförbund kring verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska 

problem. 
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Folkbildningsrådet har fattat flera viktiga beslut för att underlätta för studieförbundens 

folkbildning under pandemin. All studieförbundsverksamhet kan nu genomföras på distans. 

Utgångspunkten är att 2020 års statsbidrag ska utgå till studieförbunden även om 

verksamhet påverkas av och minskar i och med Coronapandemin. Folkbildningsrådets 

styrelse har också beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 

års verksamhet inte påverkar fördelningen av kommande års statsbidrag. Från ett flertal 

kommuner och regioner har det redan kommit besked om att liknande beslut är på väg. För 

studieförbunden har dessa beslut en avgörande betydelse. 

Vi studieförbund kan och vill vara en samhällsresurs under och efter krisen. För att möta och 

hantera en djup samhällskris är det angeläget att människor kan mötas, samtala, ta del av 

samhällsinformation, och utbyta tankar och erfarenheter kring hur krisen ska mötas och hur 

vårt samhälle ska gå vidare. Studieförbunden kan spela en nyckelroll i att hålla Sverige 

samman genom krisen. 

När verksamheter för äldre och andra riskgrupper ställs in ökar ensamheten. Många kommer 

att få svårare att delta i det demokratiska samtalet kring vad som sker i samhället. Det är 

därför väldigt viktigt att våra organisationer kan stå starka genom krisen, så att vi så snart det 

är möjligt kan återuppbygga upp dessa verksamheter och öppna upp våra lokaler och 

mötesplatser igen.  

Vi vänder oss nu till er med en önskan att ni fattar beslut i linje med Folkbildningsrådets 

besked: 

- Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl 
generella bidrag som stöd till projektverksamheter. 

- Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag till 
studieförbund kommande år. 

 
Studieförbunden spelade en nyckelroll i samband med flyktingvågen 2015. Sen dess har vi 

välkomnat, bildat och rustat de många människor som kommit nya till Sverige. Vi kan spela 

en lika viktig samhällsroll nu. Vi ser fram en fortsatt dialog om hur vi kan medverka till att vi 

tillsammans kan ta oss igenom den här krisen.  

 

 

David Samuelsson 

Generalsekreterare Studieförbunden 
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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 3 juni 2020 Dnr KFN 2019/33

Kultur och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontroll 2020 - Kunskap om 
diarieföring

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
redovisning gällande uppföljning av intern kontrollplan 2020 avseende 
kunskap om diarieföring. 

Ärendebeskrivning
Krav ställs på respektive enhet att utföra kontroller av olika arbetsmoment 
i verksamheten för att säkerställa en ändamålsenlig hantering och 
diarieföring av ärenden och allmänna handlingar. 

Internkontroll – kunskap om diarieföring
Se till att anställda har kunskap om rutiner kring diarieföring av ärenden. 
Post och e-post registreras skyndsamt i enlighet med kommunens rutiner.

Kontroll har gjorts genom intervju med fyra personer i verksamheten.

Uppföljningen har även redovisats i särskild uppföljningsmall med 
handlingsid: Kfn 2020.318.

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

Barnperspektivet
En del inkommande post kommer från barn och unga och viktigt att 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt,
2020-06-03

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Uppföljning internkontrollplan 2020 – kultur och fritidsnämnden
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning är att uppföljningen av internkontrollen avseende riskid 5 och 10 är att det inte föranleder några åtgärder eller insatser från 
verksamhetens sida.

Dokumentation av direktåtgärder och granskning
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Granskning
Riskid 5 Belastingsregisterkontroll

Risk Att olämplig personal blir anställd.

Kontrollmoment Att rutin vid anställning följas

Kontrollmetod Kontroll av rutin

Omfattning/ avgränsning En gång per år (april)

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Att det vid alla nyanställningar som arbetar med barn/unga görs en belastningsregisterkontroll för att säkerställa att ny personal inte 
är dömd för sexualbrott och andra grova brott.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Kontroll har gjorts av fem nyanställningar och det har uppvisats ett utdrag ur belastningsregistret.

Granskningstidpunkt 2020-04-30

Utförd av Enhetschef kultur och fritid
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Granskning
Riskid 10 Kunskap om diarieföring

Risk Att inte inkommen post (vanlig och e-post) diarieförs.

Kontrollmoment Att inkommande post (vanlig post och e-post)

Kontrollmetod Intervju med fyra personer i verksamheten

Omfattning/ avgränsning En gång per år 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Kontroll har gjorts genom intervjuer med olika personer i verksamheten och de har olika kunskap om diarieföring. De är medvetna 
om att inkommen post ska registreras skyndsamt i enlighet med kommunens rutiner.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Det behövs mer utbildning ute i verksamheten om diarieföring.

Granskningstidpunkt 2020-05-29

Utförd av Enhetschef kultur och fritid
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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:

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

Tomelilla den 2 juni 2020                                      Dnr KFN 2019/33

Kultur och fritidsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2020 -
Belastningsregisterkontroll

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
redovisning gällande uppföljning av intern kontrollplan 2020 avseende 
belastningsregisterkontrollen.

Ärendebeskrivning
Krav ställs på respektive enhet att utföra kontroller av olika arbetsmoment 
i verksamheten för att säkerställa hög servicenivå gentemot invånare, samt 
att garantera att anställd personal inte är dömd för något brott.

Internkontroll – Belastningsregisterkontroll
Kultur och fritid gör vid alla nyanställningar som arbetar med barn/unga 
en belastningsregisterkontroll för att säkerställa att ny personal inte är 
dömd för sexualbrott och andra grova brott. Personal blir inte anställd om 
inte ett utdrag ur belastningsregistret kan uppvisas som är utan allvarliga 
brott för enhetschefen. 

Enheten har granskat fem anställningsbeslut och har kommit fram till att 
alla har lämnat utdrag ur belastningsregistret. 

Uppföljningen har även redovisats i särskild uppföljningsmall med 
handlingsid: Kfn 2020.318.

Ekonomiska konsekvenser
Bristande kontroll kan leda till kostnader för att behöva avsluta olämpliga 
anställningar som är dömda för brott.

Barnperspektivet
Förvaltningens bedömning är att barnperspektivet ytterligare beaktas 
genom att granska att förvaltningen har fungerande rutiner för 
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belastningsregisterkontroll. Syftet med belastningsregisterkontroll är enligt 
polisen ”att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova 
brott.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt,
 2020-06-02

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid 

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Uppföljning internkontrollplan 2020 – kultur och fritidsnämnden
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning är att uppföljningen av internkontrollen avseende riskid 5 och 10 är att det inte föranleder några åtgärder eller insatser från 
verksamhetens sida.

Dokumentation av direktåtgärder och granskning
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Granskning
Riskid 5 Belastingsregisterkontroll

Risk Att olämplig personal blir anställd.

Kontrollmoment Att rutin vid anställning följas

Kontrollmetod Kontroll av rutin

Omfattning/ avgränsning En gång per år (april)

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Att det vid alla nyanställningar som arbetar med barn/unga görs en belastningsregisterkontroll för att säkerställa att ny personal inte 
är dömd för sexualbrott och andra grova brott.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Kontroll har gjorts av fem nyanställningar och det har uppvisats ett utdrag ur belastningsregistret.

Granskningstidpunkt 2020-04-30

Utförd av Enhetschef kultur och fritid
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Granskning
Riskid 10 Kunskap om diarieföring

Risk Att inte inkommen post (vanlig och e-post) diarieförs.

Kontrollmoment Att inkommande post (vanlig post och e-post)

Kontrollmetod Intervju med fyra personer i verksamheten

Omfattning/ avgränsning En gång per år 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Kontroll har gjorts genom intervjuer med olika personer i verksamheten och de har olika kunskap om diarieföring. De är medvetna 
om att inkommen post ska registreras skyndsamt i enlighet med kommunens rutiner.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Det behövs mer utbildning ute i verksamheten om diarieföring.

Granskningstidpunkt 2020-05-29

Utförd av Enhetschef kultur och fritid
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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 9 juni 2020 Dnr KFN 2019/37

kommunfullmäktige

Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla 
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun 
och att införa det från den 1 januari 2021. Kultur-och fritidsnämnden 
föreslår också kommunfullmäktige att besluta att det nya stödsystemet ska 
följas upp  två år efter införandet.

Ärendebeskrivning
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.

Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela 
stöd till ideella föreningar som är öppna för alla och verksamma i 
Tomelilla kommun.

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 26 mars 2019 att tillsätta en 
arbetsgrupp för översyn av stödsystemet till föreningslivet. Arbetsgruppen 
startade sitt arbete kort därefter och förslaget till nytt stödsystem som 
utarbetades hösten 2019 har därefter förankrats hos föreningslivet i 
kommunen som haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har det 
slutliga förslaget som nu föreligger för beslut förankrats i kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden har även kontinuerligt informerats sedan 
arbetsgruppen startade våren 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Det är utifrån framlagt förslag svårt att analysera de ekonomiska 
konsekvenserna såväl för kommunen som för enskilda ideella föreningar.
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Barnperspektivet
Stödsystemet vänder sig i första hand till barn och ungdomar i kommunen 
i åldrarna 7-25 år och ska stimulera dessa att bli och förbli en del av 
föreningslivet.

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

Beslutsunderlag
Förslag till nytt stödsystem slutprodukt 2019 rev 2020-05-27, handlingsid: 
Kfn 2020.xxx
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-06-09

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

kommunfullmäktige
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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 250 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, 2020 05 27

            Arbetsgruppen
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Förening: Antal delt.tillfällen:
Andrarum-Brösarps Skytteförening 618
Andrarums Idrottsförening 655
Brösarps Idrottsförening 1 962
Brösarps Scoutkår 1 498
FF Österlen 167
Friskis & Svettis Tomelilla 410
Föreningen Österlen HjärtLung 2 857
Lunnarps Bollklubb 2 567
Onslunda Idrottsförening 709
Smedstorps Idrottsförening 593
Spjutstorps Idrottsförening 13 876
Svenstorps Idrottsförening 2 433
Tomelilla AlS 4 479
Tomelilla Golfklubb 429
Tomelilla Gymnastikklubb 1 451
Tomelilla Idrottsförening 15 333
Tomelilla Motorklubb 3 764
Tomelilla Scoutkår 1 028
Tomelilla Skytteförening 173
Tomelilla Taekwondo klubb 982
Tomelilla Tennisklubb 449
Young Aerobic Club 1 585
Österlens Ryttarförening 174

TOTALT: 58 192
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Förening: Antal delt.tillfällen:
Andrarum-Brösarps Skytteförening 663
Andrarums Idrottsförening 730
Brösarps Idrottsförening 2 207
Brösarps Scoutkår 1 055
FF Österlen 74
Friskis & Svettis Tomelilla 907
Friluftsfrämjandet Skåne Tranås 308
Föreningen Österlen HjärtLung 2 767
Lunnarps Bollklubb 1 528
Smedstorps Gymnastikförening 168
Smedstorps Idrottsförening 1 214
Spjutstorps Idrottsförening 13 734
Svenstorps Idrottsförening 2 000
Tomelilla AlS 3 886
Tomelilla Golfklubb 790
Tomelilla Gymnastikklubb 2 487
Tomelilla Idrottsförening 14 946
Tomelilla Motorklubb 3 555
Tomelilla Scoutkår 912
Tomelilla Skytteförening 417
Tomelilla Taekwondo klubb 1 735
Tomelilla Tennisklubb 1 157
Österlens Ryttarförening 161

TOTALT: 57401
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

Kfn § 29 Dnr KFN 2019/37

Uppdateringar gällande nytt stödsystem för ideella 
föreningar i Tomelilla kommun

Kultur- och fritidsnämndens 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 
förslaget 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. Justeringar ska ske i stycke 1.5 gällande stöd till 
kulturellt värdefulla byggnader och förslaget ska sedan behandlas som ett 
beslutsärende på nämndens sammanträde den 23 juni. Det framkom under 
sammanträdet att det är kommunfullmäktige som ska fatta det slutgiltiga 
beslutet om nytt stödsystem. Beslutet som kultur- och fritidsnämnden därför 
ska fatta den 23 juni är att godkänna förslaget till nytt stödsystem samt att 
föreslå kommunfullmäktige att anta detsamma 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit ett det får några ekonomiska konsekvenser i 
detta läge av processen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 maj 2020

Justerandes sign

§ 29 forts

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 detta 
perspektiv i detta läge av processen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, förslag till nytt stödsystem 
för ideella föreningar i Tomelilla kommun, handlingsid: Kfn 2020.284.
_________

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:

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

Tomelilla den 15 juni 2020                            Dnr KFN 
2020/30

Kultur och fritidsnämnden

Artist In Residence-stipendiet till minne av Sten 
Malmquist

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kultur och fritidsnämnden att tilldela någon av 
nedanstående utvalda konstnärer som stipendiat och Artist In Residence-
konstnär 2021. 

Ärendebeskrivning
Sten Malmqvist-stipendiet ska för andra gången delas ut 2021. Ansökan 
har varit öppen mellan 1 februari och 30 april 2020. Genomförande och 
statuter av Stipendiet finns reglerat i handlingsid: Kfn 2017.528.

År 2019 delades stipendiet ut för första gången. Det tillföll då den 
amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara. Hennes vistelse våren 2019 
bidrog till flera möten och samarbeten mellan såväl allmänheten som olika 
aktörer – lokala hembygdsföreningar, Tomelilla Naturskyddsförening, 
Tomelilla bibliotek, ÖSKG, professionella konstnärer och 
konsthantverkare m.fl. Hon ledde workshops för grupper på Österlens 
folkhögskola och Tomelilla kulturskola. Hennes stipendievistelse 
dokumenterades i en film av Joen Bergenrud som finns tillgänglig på 
Tomelilla konsthalls hemsida, https://www.tomelilla.se/uppleva-och-
gora/kultur/konsthall. 

Mot bakgrund av allmänhetens intresse samt de fruktsamma möten och 
samarbeten som skapades vid förra årets stipendievistelse ser vi på 
Tomelilla konsthall emot att återigen få dela ut stipendiet och erbjuda 
både en internationell konstnär och Tomelillaborna möjligheter till 
samarbeten, kulturellt utbyte och kreativa processer. 

Det har i år inkommit 90 ansökningar från flera delar av världen, 56 från 
Europa, 17 från Asien, 15 från Nordamerika och 2 från Latinamerika och 
stipendiet har sökts av konstnärer inom de mest skiftande discipliner, 
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måleri, performance, fotografi, skulptur m.fl. Ansökningarna har 
genomgående hållit en hög kvalitet varför det varit en utmaning att välja ut 
två stipendiater. Urvalet har gjorts med hänsyn till konstnärlig kvalitet men 
stor vikt har också lagts på projektbeskrivningen, allmänhetens möjlighet 
att delta och presentationen.

Anja Warzecha, Tyskland
Anja Warzecha är en konstnär som i huvudsak ägnar sig åt måleri och 
olika former av collagetekniker. I sina verk utforskar hon relationen 
mellan natur och arkitektur, och undersöker våra uppfattningar om 
gränserna mellan trygghet och alienation. Med utgångspunkt i landskap 
och stadsmiljöer skapar hon föreställningar om helt nya miljöer utifrån 
egna upplevelser och fragmentariska minnen. 
Warzecha presenterar en projektidé där hon tillsammans med 
lokalbefolkningen ska skapa ett tredimensionellt verk, ”Reconstructing 
home” som tar avstamp i Tomelillabornas föreställningar om sin stad och 
närmiljö, och låter deltagarna reflektera över begreppet ”hem”, vad det 
betyder för dem själva och vad det betyder för andra. Genom att 
komponera samman sina egna och deltagarnas olika bilder skapas ett 
gemensamt verk som skildrar platsens identitet och dess invånare. 

Michael Whelan, Storbritannien
Michael Whelan är en etablerad konstnär och fotograf som rör sig i 
gränslandet mellan det narrativa och det dokumentära. Han har varit 
verksam i över 15 år och har vunnit flera priser. Genom ett flertal 
fotoprojekt har han satt fokus på det sociala samspelet människor emellan 
samt relationen mellan människa och miljö och skapat verk som bland 
annat lyfter människans villkor i det moderna samhället. 
Whelan presenterar en mycket detaljerad projektidé specifikt för Tomelilla 
som inkluderar bl.a. art walks och arbete med flera olika fototekniker 
(Camera obscura, fotogram), och som genomsyras av hans intresse att 
sammanföra äldre och yngre generationer, dels för att låta de äldre 
Tomelillabornas kunskap om sin miljö möta de yngres föreställningar om 
sitt närområde och deras tekniska kunnande, och dels tillsammans med 
dem utforska nya uttryck. Whelan är en erfaren handledare och föreläsare 
med lång erfarenhet av att arbeta med olika grupper. 

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 
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detta perspektiv.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 
2020-06-15.

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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1. Marika Zaikina Ryssland
2. Mantu Das Indien
3. Aleksandra Szczodry Polen
4. Ienka Novakova Kanada
5. Anyuta Wiazemsky Snauwaert Belgien
6. Gabriella Zeno Italien
7. Talia Shaaked Kanada
8. Gonzalo Rodríguez Gómez Spanien
9. Aaron Glasser USA
10. Olena Kayinska Ukraina
11. Angelika Waniek Tyskland
12. Sara Ivone Portugal
13. Hiroko Oikawa Japan
14. Silvia Amancei Rumänien
15. Nina Maria Kuechler Tyskland
16. Alexander Aitken Storbritannien
17. Michael Whelan Storbritannien
18. Frantz Jean-Baptiste USA
19. Lisa Hoffmann Tyskland
20. Jolanda Prinsen Nederländerna
21. Asami Togawa Tyskland
22. Vishal Kumaraswamy Indien
23. Luis Elvira-Sierra Storbritannien
24. Jacek ´Swigulski Polen
25. Mengxing Wang Kina
26. Tom Holmes USA
27. Anna Muchin Belgien
28. Vitaliy Agapeyev Ukraina
29. Peter Lemmens Belgien
30. Rebecca Deegan Irland
31. Charlotte Mumm Nederländerna
32. Danielle Klebes USA
33. Wesley John Fourie Nya Zeeland
34. Eunbi Lee Sydkorea
35. Boohri Park Tyskland 
36. Dominika Karc Polen
37. Mo Sirra Irak
38. Adam Dora Ungern
39. Konishi Rie Japan
40. Heather Beardsley USA
41. Jenny Hilda Maria Kahra Sverige
42. Irena Frantal Kroatien
43. Mina Mohseni Iran
44. Sarah Lück Frankrike
45. Chih Hua Huang Taiwan
46. Celina Bordino Alegre Spanien
47. Lebesque Marlies Nederländerna
48. Nicoletta Favari Italien
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49. Leonard Korbus Tyskland
50. Ryutaro Mimura Tyskland
51. Mark Rumsey USA
52. Tomas Johnsson Kanada
53. Pierre Coric Belgien
54. Marika Krasina Ryssland
55. Agata Szymanek Polen
56. Julia Forrest USA
57. Ghaku Okazaki Tyskland
58. Christine Schroder Puerto Rico
59. Rafi Münz Israel
60. Johannes Harm Hovinga Nederländerna
61. Tri Pamuji Wikanto Indonsien
62. Filip Wierzbicki-Nowak Polen
63. Ivana Blanco Gross USA
64. Bohdan Yermakov Ukraina
65. Isaac Moss Tyskland
66. Carol Daggs USA
67. Yoes Rizal Indonesien
68. Yotam Peled Tyskland
69. Yasen Vasilev Bulgarien
70. Andrew Smith Storbritannien
71. Maryam Abedi Iran
72. Summaiya Khan Pakistan
73. Ramalingam Muthukrishnan Indien
74. Jiajia Qi Nederländerna
75. Kateryna Bortsova Ukraina
76. Derek Larson USA
77. Aldana Ferreyra Italien
78. Scavazzini Paula Brasilien
79. Barbara Nati Storbritannien
80. Gökcen Dilek Tyskland
81. Francisco Navarrete Sitja Spanien
82. Jared Boechler Kanada
83. Wilma Vissers Nederländerna
84. Soonmi Oh Korea
85. Anja Warzecha Tyskland
86. Wim Schermer Nederländerna
87. Roberto Santaguida Kanada
88. Ana Mendes Sverige
89. Gary DeMichele Storbritannien
90. Kata Hinterlechner Österrike
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