
Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: tisdagen den 17 november 2020 kl. 14.00

Plats: Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Val av justerare och tidpunkt för justering 3
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020-11-17 2020/1 4
4 Rutin för beredning inför nämnd  styrelse och 

utskott
2020/35 5 - 8

5 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 2020/41 9 - 22
6 Sammanträdesplan kultur- och fritidsnämnden 2021 2020/33 23 - 24
7 Riskanalys 2021 kultur- och fritidsnämnden 2020/38 25 - 32
8 Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till 

automatisk bevattning och gräsklippare
2020/37 33 - 43

9 Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana, 
Tomelilla tennisklubb

2020/39 44 - 48

10 Motion - Inrätta ett föreningsledarpris 2020/34 49 - 53
11 Införande av Fritidscheck - Återrapportering 2020/11 54 - 59
12 Uppföljning interkontrollplan 2020 - inbrott, stöld 

och vandalisering
2019/33 60 - 63

13 Sten Malmquist familjegrav - Artist in Residence 
stipendiet

2020/30 64 - 66

14 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar 
mm vars verksamhet påverkats negativt av covid-19 
pandemin

2020/36 67 - 70

15 Anmälningsärenden Kfn 2020 2020/4 71 - 94
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Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Marie Ståhlbrand (M) Olof Hammar
Ordförande Sekreterare

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

2



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 Linnea Brolin 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  Anna Sandegren 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 4 november 2020 Dnr KFN 2020/1

kultur- och fritidsnämnden

Dialoger och informationsärenden Kfn 17 
november

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

Ärendebeskrivning
1. Information från Förvaltningen

Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef 
Ros-Marie Stjernfeldt.

- Lägesrapport gällande nytt stödsystem
- Övrigt

2. Information från Ordförande
Kultur- och fritidsnämndens konferens och jullunch den 15 december på 
Golfrestaurangen är på grund av covid-19 läget inställd. Ordinarie 
sammanträde sker i lokal Äppelkriget i kommunhuset den 15 december kl 
14. Ledamöter och ersättare uppmanas att om möjligt delta digitalt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-11-04

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

4



1 (2)

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 19 oktober 2020 Dnr KFN 2020/35

kultur- och fritidsnämnden

Rutin för beredning inför nämndsammanträde

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2020, ksau § 
201/2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hur 
beredning inför nämnd, utskott och styrelse ska gå till. Anledningen 
främst att en granskning visat att enhetliga rutiner för detta inte fanns i 
kommunen.
En rutin som ska gälla från och med 1 november har nu tagits fram av 
förvaltningen.

Nämndsekreteraren har också av kanslichefen informerats om att på ett 
ordförandemöte i början av oktober bestämdes att ordförande framöver 
ska erhålla utkastet till protokollet och ge sitt godkännande innan det 
skickas till justeraren. Det är inget som skrivits in i den nya rutinen så 
respektive nämndsordförande har möjlighet att bestämma att protokollet 
även fortsättningsvis skickas till ordförande och justerare så fort det är 
klart för faktakontroll. Nackdelen med att inte göra så är att tiden mellan 
sammanträde och justering kan komma att behöva förlängas. Med 
nuvarande rutin justeras protokollet normalt 4-5 arbetsdagar efter 
sammanträdet. Tiden behöver troligen förlängas med denna nya rutin för 
om alla inte är överens om formuleringarna kan det behövas några 
arbetsdagar för att bli det. Med den nya rutinen kan det ta några dagar från 
protokollet är klart tills att det kan skickas till justeraren men det beror på 
hur snabbt ordförande återkopplar till nämndsekreteraren.
Arbete pågår med att införa digital justering av protokoll. När den rutinen 
är i drift blir denna fråga troligen inte aktuell.

Ekonomiska konsekvenser
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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. När digital justering är i drift kommer det att innebära 
mindre transporter till kommunhuset i Tomelilla för att justera protokoll

Uppföljning
Det har inte fastställts att någon formell uppföljning av den nya 
beredningsrutinen ska ske.

Beslutsunderlag
Rutin för beredning inför nämnd, styrelse och utskott, handlingsid: Kfn 
2020.447

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse 
i Tomelilla kommun

Dnr KS 2020/xxx

Rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse

Antagen av kommunchef Britt-Marie Börjesson
Gäller från datum: 1 november 2020

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.

Bakgrund och syfte 

I den internkontrollgranskning av handlingars inlämningstider som genomfördes av 
kanslienheten i slutet av våren 2020, framgick bland annat att beredningarna inför 
nämndsmöten inte genomförs på ett enhetligt sätt. Med anledning av detta beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 2020, ksau § 201/2020, att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hur beredning inför nämnd, utskott och 
styrelse ska gå till.

Syftet med en rutin för beredning inför nämnd, utskott och styrelse är att de 
förtroendevalda i Tomelilla kommun ska kunna förvänta sig en enhetlig och kvalitativt 
god beredning inför de sammanträden som de ska deltaga på. Denna rutin vägleder de 
tjänstemän som deltager vid beredningarna. 

Tidpunkt

Beredning inför sammanträde ska hållas 1-7 dagar före kallelsen skickas ut. Det är svårt 
att ha samtliga handlingar färdiga mer än en vecka före kallelseutskicket och beredning 
samma dag som kallelsen ska skickas gör det svårt för tjänstemännen att göra eventuella 
kompletteringar.

7



2

Kallelse till beredningsmöte

Nämndsekreterare kallar till beredningsmötet och bokar vid behov även lokal.

Handlingar

Målsättningen är att samtliga handlingar som ska finnas med vid kallelseutskicket ska vara 
klara en dag före beredningen. När handlingar är klara lägger nämndsekreteraren dessa i 
en beredningsmapp i Netpublicator (eller motsvarande program för digitala 
möteshandlingar) som nämndsordförande, ansvarig verksamhetschef, nämndsekreteraren 
och eventuellt ansvarig enhetschef har tillgång till. Handlingar läggs ut efter hand, dock 
senast dagen före beredningen.

Deltagare

Nämndsordförande leder sammanträdet. Övriga deltagare är 
verksamhetschef/nämndsansvarig enhetschef och nämndsekreterare. Vid behov kallas 
andra tjänstemän. Nämndsordförande kan också besluta att andra förtroendevalda ska få 
deltaga vid beredningen.

Beredningen

Beredningen går genom de ärenden som föreslås finnas på föredragningslistan och vilka 
handlingar som ansvarig tjänsteman har tänkt ska finnas med i kallelsen. Ansvarig 
tjänsteman eller sekreterare är föredragande vid beredningen.

Komplettering till utskick
 
Ordförande beslutar vilka ytterligare handlingar, utöver de som presenteras på 
beredningen, som ska finnas med vid utskicket. Ingen handling får läggas till av ansvarig 
tjänsteman eller sekreterare utan att ordförande ger sitt godkännande. På samma sätt 
måste tillägg av ärende efter beredningen förankras med ordförande.

Komplettering efter utskick

Kallelse och handlingar skickas ut till kommunfullmäktige minst en vecka i förväg. Till 
kommunstyrelsen och nämnderna skickas kallelse och handlingar senast sex dagar före 
sammanträdet. Ska ärende eller handlingar läggas till efter kallelseutskicket måste detta 
beslutas av ordförande.
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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 november 2020 Dnr KFN 2020/41

kultur- och fritidsnämnden

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019

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

Ärendebeskrivning
Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra
skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det 
finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Vid ett möte nyligen mellan revisorerna och HR-chefen lyftes att 
nämnderna inte kände till resultaten från det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. HR-chefen fick i uppdrag att redovisa SAM-rapporten 
per verksamhet för respektive ansvarig nämnd.

På dagens sammanträde redovisas en sammanfattning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2019 inom samhällsbyggnadsverksamheten där även 
kultur och fritid ingår.

Ekonomiska konsekvenser
Att redovisa resultatet av det systematiska arbetsmiljöarbetet för nämnden 
för inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Nämnden kommer under 2021 få redovisat SAM-arbetet för 2020.

Beslutsunderlag
SAM 2019_Presentation nämnd, handlingsid: Kfn 2020.457

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

HR-chef Johan Lexfors
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SAM 2019
Samhällsbyggnadsverksamheten
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2020-10-14 2

Har alla chefer med arbetsmiljöansvar fått fördelade 
arbetsmiljöuppgifter?

Ja Nej

Samhällsbyggnad Kultur-och fritid

Ja Nej

2019
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2020-10-14 3

Har samtliga medarbetare haft medarbetarsamtal?

Ja Nej

Samhällsbyggnad Kultur-och fritid

Ja Nej

2019
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2020-10-14 4

Har alla enheter haft arbetsplatsträffar enligt Tomelilla 
kommuns samverkansavtal minst 9 gånger/år?

Ja Nej

Samhällsbyggnad Kultur-och fritid

Ja Nej

2019
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2020-10-14 5

Arbetsmiljöområden som behandlats på APT: 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Ja Delvis Nej Inte aktuell

Samhällsbyggnad Kultur-och fritid

Ja Delvis Nej Inte aktuell

2019
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2020-10-14 6

Har ni arbetat fram mål för det organisatoriska och 
sociala arbetsmiljöområdet (OSA) på enheterna inom 

verksamhetsområdet?

Ja Pågående Nej Har inte
tillräckliga
kunskaper,

behöver
utbildning

Samhällsbyggnad Kultur-och fritid

2019
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2020-10-14 7

Arbetsmiljöområden som behandlats på APT:
Lika rättigheter och möjligheter

Ja Delvis Nej Inte aktuell

Samhällsbyggnad Kultur-och fritid

Ja Delvis Nej Inte aktuell

2019
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2020-10-14 8

Har samtliga gjort dokumenterade riskbedömningar med 
fysisk skyddsrond som underlag?

Ja Nej Inte aktuellt

Samhällsbyggnad Kultur-och fritid

Ja Nej Inte aktuellt

20192018
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2020-10-14 9

Har dokumenterade riskbedömningar med 
organisatorisk och social skyddsrond som underlag 

gjorts?

Ja Nej Inte aktuellt

Samhällsbyggnad Kultur-och fritid

2018

Ja Nej Inte aktuellt

2019
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2020-10-14 10

Har dokumenterade riskbedömningar gjorts vid 
omorganisation/förändringar i verksamhet?

Ja Nej Inte aktuellt

Samhällsbyggnad Kultur-och fritid

Ja Nej Inte aktuellt

2019
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2020-10-14 11

Har ni under anordnat introduktion för nyanställda på 
alla enheter inom verksamheten?

Ja Inte varit aktuellt Nej

Samhällsbyggnad Kultur-och fritid

Ja Inte varit aktuellt Nej

2019
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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 oktober 2020 Dnr KFN 2020/33

kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesplan kultur- och fritidsnämnden 
2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra sammanträden 2021 
enligt följande: 26 januari, 23 februari (planeringsdag), 23 mars, 25 maj, 24 
augusti, 28 september, 23 november, 14 december.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag är att nämnden genomför åtta sammanträden 
under 2020, vilket är ett färre jämfört med 2020. Sammanträdet i slutet av 
juni har tagits bort då det i nuläget inte bedöms finnas behov av ett sådant.
Ärenden gällande alkoholtillstånd ligger från 2021 inte inom nämndens 
ansvarsområde.

Nämnderna ska besluta om mål samt taxor och avgifter för 2022 senast 
den 9 april 2021. I övrigt har tiderna för beslut om delårsrapporter och 
årsbokslut beaktats vid planeringen. Beslut om tidplan för budget 2022 har 
inte formellt fastställts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ha 17 sammanträden under 
2021. I stort sett två sammanträden per månad bortsett från under 
sommaren. Nämndsekreterarens bedömning är därför att deras 
sammanträdesplan inte behöver beaktas vid planeringen då det aldrig är 
långt till nästa KSAU efter kultur- och fritidsnämndens planerade 
sammanträden.

Förvaltningen föreslår att nämnden precis som 2020 håller sina 
sammanträden på tisdagar kl 14 i kommunhuset. Då pågående covid-19 
pandemi sannolikt kommer ha påverkan även under 2021 bokas i första 
hand lokal Äppelkriget i kommunhuset för att trängsel aldrig ska behöva 
uppstå och de som har möjlighet uppmanas att om möjligt delta digitalt.
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Förslag på datum:

Tisdagen den 26 januari
Tisdagen den 23 februari, planeringsdag heldag
Tisdagen den 23 mars
Tisdagen den 25 maj
Tisdagen den 24 augusti
Tisdagen den 28 september
Tisdagen den 23 november
Tisdagen den 14 december

Ordförandeberedningar äger rum cirka en vecka innan utskicket av kallelse 
och handlingar. Tider för dessa bokas när sammanträdesplanen för 
nämnden fastställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-12

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander
Arkivassistent Patrik Månehall

24



1 (2)

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 3 november 2020 Dnr KFN 2020/38

kultur- och fritidsnämnden

Riskanalys 2021 kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att risk id x, x och x i förvaltningens 
riskanalys, handlingsid: Kfn 2020.xxx, ska ingå i nämndens interna 
kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden 
i december med förslag till internkontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska kultur- och fritidsnämnden 
årligen upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. 
Kontrollplanen ska utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av 
nämndens verksamhet.

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat åtta risker. Kultur- 
och fritidsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare 
och ingå i nämndens interna kontrollplan för 2021.
En kommunövergripande handbok för intern kontroll har nyligen 
utarbetats och arbete pågår med att uppdatera kommunens reglemente för 
intern kontroll.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
riskanalysen och prioriteringarna i densamma.

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.
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Uppföljning
När beslut om intern kontrollplan för 2021 fattas kommer i beslutet ingå 
hur uppföljningen ska ske.

Beslutsunderlag
Riskanalys 2021_bruttolista, handlingsid: Kfn 2020.458
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2020-11-03

Kultur och fritid

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Riskanalys 2021
Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden

Risk-
id

Risk-kategori Risk
Att en negativ händelse inträffar

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 
(orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Sa
nn

ol
ik

he
t

K
on

se
kv

en
s

R
is

kv
är

de

Vidare hantering
Hur hanterar vi risken? 
Är den:

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller 
bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

Ansvarig Kommentar
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 
befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 
tillräckliga, vara 
föremål för 
granskning eller 
direktåtgärder.

Till intern 
kontroll-
plan

1 Verksamhetsrisk Risken att ensamarbete innebär en 
ökad risk för hot och våld, vilket kan 
leda till otrygghet och psykisk ohälsa 
hos personal

2 3 6 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs.

2 Risker för 
förtroendeskada

Kommunen betalar ut felaktigt 
föreningsbidrag. Detta kan bero på 
den mänskliga faktorn, vilket kan 
leda till förtroendeskada för 
kommunen

1 2 2 Granskning Enhetschef Ett område 
med mycket 
medel och 
intressant att 
granska.

3 Verksamhetsrisk Kommunen drabbas av inbrott, stöld, 
vandalisering som påverkar 
verksamheten. Kan leda till en 
ekonomisk konsekvens samt en 
påverkan i det dagliga arbetet

2 2 4 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs

4 Verksamhetsrisk Kommunen är beroende av externa 
medel för att bedriva viss del av 
verksamheten. Orsaken till detta är 
att viss verksamhet utförs med 
externa medel och konsekvensen 
blir därmed utebliven verksamhet.

1 2 2 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs

5 Risker för 
förtroendeskada

Kommunen brister i 
belastningsregisterkontrollen som 
kan leda till skada för kommun och 
mot invånare.

2 1 2 Inbyggda kontroller 
bedöms räcka

Enhetschef Tidigare års 
kontroller visar 
att rutiner följs
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6 Risker för 
förtroendeskada

På grund av bristande uppföljning av 
inventarieförteckning kan förlust av 
utlånad konst ske som kan leda till 
ökade konstinköp och minskat 
förtroende.

1 3 3 Granskning Enhetschef Har inte 
granskats 
tidigare.

7 Risker för 
förtroendeskada

Nämndens beslut effektueras inte 
på grund av bristande rutiner och 
dialoger, vilket kan leda till 
förtroendeskada 

2 2 4 Granskning Verksamhetschef Har inte 
granskats 
tidigare.

8 Verksamhetsrisk 
och risk för 
förtroendeskada

Aktuell information finns inte 
tillgänglig för medborgarna på 
kommunens hemsida. Orsaken kan 
vara brist i internkommunikation, 
vilket kan leda till förtroendeskada 
till medborgare

2 3 6 Granskning Enhetschef Har inte 
granskats 
tidigare.

8 Verksamhetsrisk 
och bristande 
efterlevnad av 
regelverk

Risk att med enbart en enhetschef 
blir det ett sårbart ledarskap

3 2 6 Granskning Verksamhetschef Har inte 
granskats 
tidigare.

Förklaringar till riskanalysens kolumner 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.
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Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:

 Omvärldsrisker
 Verksamhetsrisker
 Finansiella risker
 Risker för förtroendeskada
 Bristande efterlevnad av regelverk
 Redovisningsrisker
 Legala risker
 IT-baserade risker

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar.

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget.
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Sannolikhet
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.

Konsekvens
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska.

30



Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan. 

Vidare hantering
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Kommentar
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås.
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Till internkontrollplan
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd vid prioritering till vilka kontroller som 
ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan. 

Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.
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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 28 oktober 2020 Dnr KFN 2020/37

Kultur och fritidsnämnden

Ansökan om räntefritt lån till automatisk 
bevattningsanläggning och inköp av 
gräsklippare – Lunnarps Bollklubb

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett 
räntefritt lån till Lunnarps Bollklubb.

Ärendebeskrivning
Lunnarps Bollklubb har i skrivelse den 19 oktober 2020 ansökt om 
räntefritt lån på 250 000 kronor för investering av automatisk 
bevattningsanläggning och inköp av gräsklippare.

Lunnarps Bollklubb har för avsikt att göra en investering i automatisk 
bevattningsanläggning som är nödvändig för att kunna hålla A-planen i 
speldugligt skick. De senaste årens varma klimat samtidigt som 
matchaktiviteterna ökat, har inneburit att bevattningen behövt utökas och 
bli mera effektiv. A-planen måste i huvudsak bevattnas på nätterna för att 
få god effekt och bättre utnyttjande av vattnet samt för att kunna klippa 
och ha aktiviteter på dagar och kvällar. Nuvarande bevattningståg måste 
flyttas en till två gånger per natt vilket medför orimliga personalkostnader 
och också svårigheter att finna ideell arbetskraft för en här uppgiften. Den 
automatiska bevattningen sköter sig själv och styrs via dator. Den 
nuvarande bevattningståget kommer fortsättningsvis att användas på B- 
och C-planerna där vi kan alternera och inte behöver göra flyttningar 
under natten. Den automatiska bevattningen ansluts till bevattningståget 
till klubbens egen brunn. 

Lunnarps Bollklubbs nuvarande gräsklippare är utsliten och de har därför 
behov av att investera i en ny klippare.

Lunnarps Bollklubb har i skrivelsen angett kostnaderna och bifogat 
offerter på investeringarna enligt följande samt bilaga för egeninsats:
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 Automatisk bevattningsanläggning för A-plan ca 187 000 kronor 
inkl moms.

 Inköp av ny gräsklippare 62 500 kronor inkl moms.

Båda objekten kostnadsberäknade efter offerter från leverantörer. 
Investeringarna är beräknade att genomföras under perioden november 
2020 – mars 2021.

Lunnarps Bollklubb har presenterat i bilaga vad gäller egeninsats i 
samband med installation av automatisk bevattningsanläggning.

I samband med installation genomför klubben följande egeninsatser:

 Förstudie/studiebesök/resor för besiktning av olika anläggningar 
av automatisk bevattning.

 Förstudie för mätning av vattentillrinning i egen brunn – Brunns 
och energiborrföretag

 Ut montering av trasig pumpanläggning med tryckkärl
 Inhyrning av gräsupptagare
 Grävning ca 100 meter för nedläggning av stamledning inkl 

återfyllning och tillbakaläggning av gräsyta
 Håltagning i pumphusgolv för ny sugledning
 Håltagningar i klubbvillan för ledningsdragning till elcentral inkl 

ledningsdragning till styrenhet.
 Elinstallation i pumphus samt vid elcentral.

Summa utgifter: 299 000 kr

Finansieringsplan
 Lunnarps BK:s eget kapital samt ideella arbetet 49 500 kr
 Sökta medel från Tomelilla kommun 250 000 kr

Lunnarps Bollklubb har undersökt möjligheterna att få bidrag via 
Riksidrottsförbundet/anläggningsstöd. Denna typ av investeringar landar 
dock inte inom bidragskriterierna. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Lunnarps Bollklubb 155 886 kronor 
i driftbidrag från kommunen. 

Barnperspektivet
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Förvaltningen har funnit att föreningen kan hålla planen i speldugligt skick 
gynnar barn och unga i sitt utövande av idrotten. 
 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen har tagit med miljöperspektivet 
utifrån ett bättre utnyttjande av vattnet. 

Uppföljning

Beslutsunderlag
Ansökan om anläggningslån rörande automatisk bevattningsanläggning 
och ny gräsklippare, handlingsid: Kfn 2020.452
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt den 28 
oktober 2020. 

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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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 november 2020 Dnr KFN 2020/39

Kultur och fritidsnämnden

Tomelilla Tennisklubb ansökan om 
stöd/bidrag/räntefritt lån 

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen att bevilja ett 
räntefritt lån på 250 000 kronor till padelbanan. 

Ärendebeskrivning
Tomelilla Tennisklubb har i skrivelse inkommen den 2 november 2020 
ansökt om stöd/bidrag/räntefritt lån på 250 000 kronor för utomhus 
padelbana i Tomelilla centralort samt 500 000 kr till övrig renovering av 
tennisanläggningen. De skriver följande:

Padel
”Vi (Tomelilla Tennisklubb) har i ett samarbetsprojekt med Tomelilla IF 
satt igång ett arbete för att få till stånd en utomhus padelbana i Tomelilla 
centralort.
Banan ska ligga alldeles vid idrottsplatsen/tennisbanorna i skogsbacken 
och ett antal tider för spel i veckan ska vara kostnadsfria och ämnade för 
barn/ungdomar.
TIF (som lagt ner mycket förarbete i projektet) har sökt och fått 2/3 av 
nödvändigt belopp från allmänna arvsfonden (c:a 500,000:-.) 
Tennisklubben ska som samverkanspart stå för 1/3 av satsningen, som i 
sin helhet är beräknad till c:a 750,000:-. Vi undrar om det är möjligt för 
tennisklubben att få något bidrag alt. ett räntefritt lån som kan hjälpa oss 
vidare i processen?

Vi är således i behov av 250,000:- för vår del i just detta projekt. Då 
omfattar det även ekonomi för att göra området till och runt banan 
trivsam och tillgänglig, med plantering och staket. Vi räknar med att 
intäkter från spel ska täcka löpande kostnader och nödvändigt underhåll 
och administration.

Tennis.
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Då tennisanläggningen snart har 50 år på nacken är behovet av 
reparationer stort. Vi sökte och fick en hygglig summa (150,000:-) från 
Skånes idrottsförbund och 25,000:- från kommunen i projektet ”hallyftet” 
för några år sedan. Detta bidrag tillsammans med eget kapital och ideellt 
arbete (c:a 200,000:-) gav oss en uppdaterad innebana med plexipave 
spelunderlag samt en invändig renovering av omklädningsrum och 
gemensamma ytor. Banan, med dess nya spelegenskaper, anses nu av 
många vara den bästa i sydöstra Skåne och spel och uthyrning har ökat 
markant.

Men då mycket annat är gammalt och eftersatt kommer vi att behöva göra 
andra stora investeringar i vår befintliga anläggning. Nytt värmesystem, 
förråds- och hallrenovering, vilka vi delvis måste finansiera med stöd/lån. 
Vi har sökt medel från olika instanser men ännu inte fått någon ansökan 
godkänd. 

Vi har nu beställt ett nytt värmesystem som ska ersätta den gamla 
oljepannan och kostnaden för detta beräknas till 200,000:-. Detta klarar vi 
men tömmer kassan fullständigt. Vi sökte energibidrag för denna 
investering, klimatklivet på Länsstyrelsen samt energibidrag från 
riksidrottsförbundet men tyvärr fick vi inte gehör för våra ansökningar.

Vi kommer att behöva ytterligare bidrag/kommunlån till resterande 
åtgärder. Vi måste isolera och klä om båda gavlarna samt reparera 
fasad/förråd. Dessa är beräknade till 500,000:- men ingen vet exakt 
eftersom det är svårt att få grepp om kostnaderna. Ett tennistält av vår typ 
är ovanlig idag och vi har haft svårt att få in relevanta offerter på arbetet. 
De offerter vi fått in pekar på en totalkostnad på upp mot en miljon 
kronor men vi kommer att göra allt för att för att komma undan billigare. 
Alt. kommer vi att behöva skjuta vissa investeringar på framtiden men vi 
kommer inte undan behovet, vi får bara dela upp det i mindre bitar. Vi 
hoppas verkligen att vi kan lösa det mest akuta under 2021.
Vi har sökt bidrag för detta hos Jordbruksverket, projektstöd för ny- 
ombyggnad eller upprustning av lokaler. Ännu inget svar. Skulle vi få 
något stöd därifrån så får vi titta på och bedöma ytterligare behov utifrån 
det.

Summering, åtgärder/behov.

Padelsatsningen: 250,000:-. Bidrag/lån Tomelilla kommun.
Värmesystem, tennis: 200,000:-. Egen finansiering.

Övrig renovering, tennis: Beräknat 500,000:-. Bidrag/lån Tomelilla 
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kommun

Övrigt:
Vi lägger redan åtskilliga timmars eget arbete för att driva dagens 
anläggning och vi räknar med ytterligare egna arbetsinsatser i våra nya 
satsningar även om det blir allt svårare att få medlemmar att bidra med 
ideellt arbete.”

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Tennisklubben 16.565 kr i 
driftbidrag från kommunen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan tillföra en ny anläggning som 
även gynnar barn och unga i sitt utövande av idrott. 
 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning

Beslutsunderlag
Tomelilla Tennisklubb ansöker om stöd/bidrag/ räntefritt lån, 
handlingsid: Kfn 2020.456
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt den 3 
november 2020

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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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 19 oktober 2020 Dnr KFN 2020/34

kultur- och fritidsnämnden

Svar på motion - Inrätta ett föreningsledarpris

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram stadgar och revidera aktuella stadgar i övriga priser.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Inrätta ett föreningsledarpris 
med följande lydelse:  

”På nationaldagen delar Tomelilla kommun ut kulturpris och idrottspris 
till individer, lag eller grupper som gjort betydande insatser för kulturen 
eller inom idrotten som på något sätt har koppling till kommunen. Detta 
är en fin tradition som engagerar kommuninvånarna, inte minst om man 
ser till antalet nomineringar som kommer in. 

Bakom varje framgång står ofta ledare som utan att synas i rampljuset 
lägger ner ledig tid för att barn och unga ska kunna ha en aktiv och rolig 
fritid. Det kan var tränaren, körledaren, fritidsledare, vaktmästaren, 
personer som i det tysta ser till så att verksamheten rullar. Alla har de 
oftast en sak gemensamt. De gör det på sin fritid på ideell basis. 

Många kommuner har inför ett pris för föreningsledare för att 
uppmärksamma deras insatser. I Tomelilla är vi inte där ännu. I debatten 
om trygghet i samhället poängterar vi vikten av en aktiv fritid, något som 
förutsätter aktiva och engagerade ledare i föreningslivet. Dessa fantastiska 
människor är värda att uppmärksammas. Vad vore bättre än att göra detta 
i samband med att prestationer inom idrott och kultur uppmärksammas på 
nationaldagen?

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att  Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 (Ksau § 
2020/35) att remittera motionen till förvaltningen för beredning och 
därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
lämnar följande yttrande:

Motionären belyser att de nuvarande priserna ges idag till individer. 
Historiskt sett har prisen gått mer till enskilda personer än till grupper och 
de enskilda personerna har varit ledare inom just sin förening eller grupp. 

Förvaltningen kan se fördelar med att inrätta ett föreningsledarpris inom 
ett brett spektrum, men görs detta krävs det att kommunen ändrar i 
reglerna kring kultur- och idrottspris vilka som är målgruppen av dessa 
priser så att det blir tydligt. Inom just idrottspriset är det främst ledare för 
en verksamhet som fått priset, men även kandidater som är att betrakta 
som ledare inom just sin genre. 

Ekonomiska konsekvenser
Prissumman lär bli försumbar, men priset bör delas ut först 2022 då 
nämnden bör få medel till detta pris.

Barnperspektivet
Ärendet har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser

Uppföljning
Efter att priset har delats ut bör förvaltningen följa upp processen och 
dess stadgar.

Beslutsunderlag
Ksau   2352020 Motion - Inrätta ett föreningsledarpris, handlingsid: Kfn 
2020.459
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2020-10-19

Kultur och fritid

Niklas Sommelius
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Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 235 Dnr KS 2020/165

Motion - Inrätta ett föreningsledarpris

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

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Inrätta ett föreningsledarpris 
med följande lydelse:  

”På nationaldagen delar Tomelilla kommun ut kulturpris och idrottspris till 
individer, lag eller grupper som gjort betydande insatser för kulturen eller 
inom idrotten som på något sätt har koppling till kommunen. Detta är en fin 
tradition som engagerar kommuninvånarna, inte minst om man ser till antalet 
nomineringar som kommer in. 

Bakom varje framgång står ofta ledare som utan att synas i rampljuset lägger 
ner ledig tid för att barn och unga ska kunna ha en aktiv och rolig fritid. Det 
kan var tränaren, körledaren, fritidsledare, vaktmästaren, personer som i det 
tysta ser till så att verksamheten rullar. Alla har de oftast en sak gemensamt. 
De gör det på sin fritid på ideell basis. 

Många kommuner har inför ett pris för föreningsledare för att 
uppmärksamma deras insatser. I Tomelilla är vi inte där ännu. I debatten om 
trygghet i samhället poängterar vi vikten av en aktiv fritid, något som 
förutsätter aktiva och engagerade ledare i föreningslivet. Dessa fantastiska 
människor är värda att uppmärksammas. Vad vore bättre än att göra detta i 
samband med att prestationer inom idrott och kultur uppmärksammas på 
nationaldagen?

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att  Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 235 forts.

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 129/2020, handlingsid: Ks 2020.2999.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 129/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Kultur- och fritidsnämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 23 oktober 2020 Dnr KFN 2020/11

Kultur och fritidsnämnden

Fritidscheck - återrapportering

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att lägga återrapporteringen av 
fritidscheck 2020 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2019, § 113, i samband 
med behandlingen av mål och budget 2020 att ge kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för samt besluta om 
formerna för en försöksverksamhet med fritidscheck under 2020 som ska 
ge fler ungdomar möjligheten att utöva kultur-, idrott eller annan 
föreningsverksamhet. Utredningen ska ange åldersgräns för 
försöksverksamheten med fritidscheck. 

250 000 kr avsätts till nämnden och uppdraget ska vara verkställt senast 
1 april 2020.

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 25 februari 2020, § 11, följande 
om formerna för en fritidscheck under 2020: 

Fritidschecken är riktad till barn/ungdomar som är mellan 10 och 15 år 
och bor i Tomelilla kommun, det finns 952 barn och unga i denna ålder 
just nu och dessa får en Fritidscheck värd 250 kronor. När kultur och 
fritid har gjort en omvärldsanalys angående barn och ungdomars fritid så 
är det i detta åldersintervall som många slutar med fritidsaktiviteter. Så 
bedömningen är att det är just detta åldersintervall som behöver 
motiveras.  Barn/ungdomar i det aktuella åldersintervallet kommer att få 
hem en personlig fritidscheck i brevlådan.
Fritidschecken, som är värd 250 kronor, kan lösas in hos föreningar, samt 
inom kommunens kultur och fritidsverksamheter. Fritidschecken gäller 
som betalning/delbetalning av medlemsavgift eller deltagaravgift i någon 
särskild aktivitet.
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Om Fritidschecken
- Varje person får använda en check, och den kan endast användas 

hos en förening eller kommunens kultur och fritidsverksamhet, 
- Fritidschecken gäller som betalning/delbetalning av medlemsavgift 

eller deltagaravgift i någon särskild aktivitet. Eventuellt övervärde 
går till föreningen.

- Fritidschecken kan användas för kostnader som uppstår 2020. För 
att värdet ska betalas till föreningen måste användarna ha lämnat i 
sina checkar till föreningarna senast den 1 oktober, och vi måste ha 
fått in alla checkar från föreningarna senast den 1 november 2020.

Kultur och fritid har fått 166 fritidscheckar från följande föreningar samt 
från kommunens kultur och fritidsverksamheter:

Förening Antal Hur många 
fritidscheckar blev medlem?

Andrarum-Brösarps Skytteförening 2 0
Andrarums IF 7 0
Brösarps IF 1 1
Brösarps Scoutkår 3 1
Friluftsfrämjandet Skåne Tranås 6 2
Friskis och Svettis Tomelilla 1 0
Lunnarps BK 2 2
Smedstorpsbadet/Smedstorps IF 1  --
Spjutstorps IF 17 0
Tomelilla AIS 2 2
Tomelilla Gymnastikklubb 2 0
Tomelilla IF 14 Vet ej
Tomelilla Motorklubb 3 2
Tomelilla Scoutkår 9 0
Tomelilla Skytteförening 1 1
Tomelilla Tennisklubb 11 3
Välabadet/Tomelilla IF 31  --

Kommunal verksamhet
Eljarödsbadet 8  --
Kulturskolan 36  0
Österlenbadet 12  --

SUMMA: 169

Slutsats
Kultur och fritid kan konstatera att det inte blev många nya medlemmar i 
föreningarna eller nya deltagare i kulturskolan. Många har använt 
fritidschecken till enskilda aktiviteter i kommunens kultur och 
fritidsverksamheter. 
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att fritidschecken möjliggör för barn och unga att 
kunna prova olika aktiviteter-

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

Uppföljning

Beslutsunderlag
Kfn § 11/ 2020 Införande av Fritidscheck, handlingsid: Kfn 2020.133
Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 2020-10-23

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

Kfn § 11 Dnr KFN 2020/11

Införande av Fritidscheck

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta formerna för en fritidscheck 
samt införa en försöksverksamhet med fritidscheck under 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2019, § 113, i samband med 
behandlingen av mål och budget 2020 att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för samt besluta om formerna för en 
försöksverksamhet med fritidscheck under 2020 som ska ge fler ungdomar 
möjligheten att utöva kultur-, idrott eller annan föreningsverksamhet. 
Utredningen ska ange åldersgräns för försöksverksamheten med fritidscheck. 

250 000 kr avsätts till nämnden och uppdraget ska vara verkställt senast 
1 april 2020.

Kultur och fritidsnämnden beslutar följande om formerna för en fritidscheck 
under 2020: 

Fritidschecken är riktad till barn/ungdomar som är mellan 10 och 15 år och 
bor i Tomelilla kommun, det finns 952 barn och unga i denna ålder just nu 
och dessa får en Fritidscheck värd 250 kronor. När kultur och fritid har gjort 
en omvärldsanalys angående barn och ungdomars fritid så är det i detta 
åldersintervall som många slutar med fritidsaktiviteter. Så bedömningen är att 
det är just detta åldersintervall som behöver motiveras.  Barn/ungdomar i det 
aktuella åldersintervallet kommer att få hem en personlig fritidscheck i 
brevlådan.
Fritidschecken, som är värd 250 kronor, kan lösas in hos föreningar, samt 
inom kommunens kultur och fritidsverksamheter. Fritidschecken gäller som 
betalning/delbetalning av medlemsavgift eller deltagaravgift i någon särskild 
aktivitet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

§ 11 forts

Om Fritidschecken
- Varje person får använda en check, och den kan endast användas hos 

en förening eller kommunens kultur och fritidsverksamhet, 
- Fritidschecken gäller som betalning/delbetalning av medlemsavgift 

eller deltagaravgift i någon särskild aktivitet. Eventuellt övervärde går 
till föreningen.

- Fritidschecken kan användas för kostnader som uppstår 2020. För att 
värdet ska betalas till föreningen måste användarna ha lämnat i sina 
checkar till föreningarna senast den 1 oktober, och vi måste ha fått in 
alla checkar från föreningarna senast den 1 november 2020

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv eftersom kommunfullmäktige avsatt 250.000 kronor till kultur och 
fritidsnämnden. Förvaltningen har tagit in offert på ett tryck av en 
fritidscheck och fått en kostnad på 1940 kr + moms samt det tillkommer en 
portokostnad på ca 7.000 kronor.

Barnperspektivet
Under december-januari 2020/2021 utvärdera och samråda om 
fritidschecken tillsammans med ungdomsdemokrati, kulturcrew och Sofftas 
besökare.
 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att anta formerna för en fritidscheck 
samt införa en försöksverksamhet med fritidscheck under 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2020

Justerandes sign

§ 11 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt 2020-02-18, handlingsid: 
Kfn 2020.119

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2019-11-04, § 113/2019: 
_________

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:

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

Tomelilla den 20 oktober 2020 Dnr KFN 2019/33

Kultur och fritidsnämnden

Uppföljning internkontrollplan - Inbrott, stöld och 
vandalisering

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

Ärendebeskrivning
Krav ställs på respektive enhet att utföra kontroller av olika arbetsmoment 
i verksamheten för att säkerställa hög servicenivå gentemot invånare, samt 
att se över risken av hot och våld mot tjänstemän.  

Internkontroll – Inbrott, stöld och vandalisering
Kultur och fritid kontrollerar förekomsten och antal polisanmälningar 
som har gjorts vid inbrott, stöld och vandalisering. 

Enhetens samlade bedömning är att uppföljningen av internkontrollen avseende 
inbrott, stöld och vandalisering inte föranleder några åtgärder eller insatser från 
verksamhetens sida.

Uppföljningen har även redovisats i särskild uppföljningsmall med 
handlingsid: Kfn 2020.365

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

Uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2020-
10-20
Uppföljning internkontrollplan 2020 – Inbrott, stöld och vandalisering 
kultur och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2020.

Intern kontrollplan 2020 kultur och fritid uppdaterad 2020-01-10, 
handlingsid: Kfn 2020.77

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef fritid och turism

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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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 3 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.

Direktåtgärd
Riskid 3 Inbrott, stöld och vandalisering

Risk Att vid inbrott, stöld och vandalisering gör att verksamheten får avbrott och kostnader.

Åtgärd Kontrollerat dokumentationen och antal polisanmälningar som har gjorts.

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Inga anmälningar har gjorts.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Resultatet visar att det inte varit några inbrott, stölder eller allvarligare vandalisering.

Granskningstidpunkt 2020-09-30

Utförd av Enhetschef 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:

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

Tomelilla den 30 september 2020 Dnr KFN 2020/30

Kultur och fritidsnämnden

Sten Malmqvist familjegrav - Artist in Residence 
stipendiet

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar

Ärendebeskrivning
Den 10 december 2015 inkom ett meddelande till kommunen där det 
framgick att Tomelillas konsthall mottagit en testamentsgåva motsvarande 
1 244 160 kr. Gåvan var en del av arvet efter den tidigare Tomelillabon 
Sten Malmquist.

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2017, § 94, att instifta ett Artist-
in-Residence-stipendium till Sten Malmquists minne. Enligt beslutet bör 
stipendiet delas ut vartannat år med start 2019 och ambitionen är att 
pengarna från arvet ska räcka i minst 15 år.
Stipendiet syftar bland annat till att skapa möjligheter för konstnärer att 
arbeta på och utifrån Tomelilla. Genom att erbjuda konstnärer att arbeta 
på orten skapas möjligheter till interaktion mellan det lokala och det 
internationella konstlivet vilket även kan bidra till utvecklingen av 
konstlivet i hela regionen.

Kultur- och fritidsnämnden utsågs av kommunstyrelsen till ansvarig 
nämnd för såväl beslut som utdelning av stipendiet. Nämnden fick även i 
uppdrag att fastställa kriterier för stipendiet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 5 december 2017, § 82, att anta 
förslag till statuter enligt handlingsid: Kfn 2017.528.

I samband med ceremonin vid utdelningen av stipendiet 2019 
uppmärksammades då att föräldrar graven snart skulle upphöra. 
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Intendenten har den 30 september 2020 varit i kontakt med 
pastorsexpeditionen för att reda ut Malmqvists föräldragravs tillstånd. 
Graven är nu utgången och kultur och fritid behöver vidta åtgärd 
omgående. 

I de antagna statuterna finns följande lydelser: 

”Genom stipendiet till hans ära vill Tomelilla kommun hedra hans minne. 
Tomelilla kommun ska i samband med stipendieutdelningen nedlägga 
blommor på Sten Malmquist familjegrav”

Tomelilla kommun kan stå som gravrättsinnehavare, kostnaden på ettårs 
avtal ligger på 2 310 kr, treårsavtal på 7 150 kr för Olof och Gertrud 
Malmqvist gravplats SÖ OXXVII. 

Kultur och fritid anser att det skulle vara ett hedervärt sätt att agera 
gentemot den man som så generöst tänkt på sin hembygd och möjliggjort 
för ett internationellt utbyte och konstupplevelser för hundratals aktiva 
deltagare varje gång stipendiet utdelas.

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.

Uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 2020-
09-30

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
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Enhetschef fritid och turism

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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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
niklas.sommelius@tomelilla.se

Tomelilla den 28 oktober 2020 Dnr KFN 2020/36

kultur- och fritidsnämnden

Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till 
föreningar mm som påverkats av covid-19 
pandemin

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning. 

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell 
har lämnat in ett skriftligt yrkande till kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 2020-11-17 med handlingsid: Kfn 2020.462.

Tina Bergström-Darrell redogör för de negativa konsekvenser covid-19 
pandemin fått för ett antal föreningar och institutioner i kommunen och 
föreslår att det ekonomiska överskott för 2020 som prognostiserades för 
nämnden i delårsrapporten januari-augusti ska användas till att utbetala 
extra ekonomiskt stöd enligt följande:

Hasse & Tage museet: 100 tkr
Rio Bio: 100 tkr
Byagården: 100 tkr
Scouterna i Tomelilla resp Brösarp: 20 + 20 tkr
Soffta fritidsgård: 100 tkr

Ekonomiska konsekvenser
Om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Tina Bergström-Darrells 
yrkande innebär det utbetalning av extra stöd på 440 tkr kr. I delårsrapport 
för januari-augusti 2020 prognostiserade nämnden ett överskott för 2020 
på ca 500 tkr, men det är först efter årets slut när årsredovisningen är klar 
som det slutliga ekonomiska utfallet är klart.

Barnperspektivet
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De extra stödinsatserna föreslås till stor del tillfalla verksamheter som 
vänder sig till barn och ungdomar.

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

Uppföljning
Vid uppföljning av utbetalt ekonomiskt stöd till föreningslivet kommer 
också dessa eventuella extra stödinsatser ingå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-28
Yrkande till Kultur och Fritidsnämndens novembersammanträde 2020, 
handlingsid: Kfn 2020.462

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Anmälan om punkt till Kultur och Fritidsnämndens sammanträde 2020-11-17

Vi hade en diskussion i våras hur vi skulle kunna stötta våra föreningar under Covid-19 och vi 
beslöt att de föreningar som erhåller lokalt aktivitet stöd kunde vid sin ansökan välja att ta 
förra årets aktiviteter eller årets aktiviteter.

Det har delats ut centrala pengar från regeringen där bl.a. Tomelilla Motorklubb samt ett antal 
Fritidsföreningar har erhållit medel för första halvåret. Hur många som sökt i oktober och får 
mer bidrag vet vi inte idag.

Vi bestämde vidare att under hösten titta på hur föreningar har tappat intäkter p.g.a. minskade 
besök, nu vet vi.

Hasse & Tage museet, Tomelilla har tappat oerhört många besökare eftersom de endast kunde 
ta in ett fåtal i museet. Det har också varit svårt att hålla öppet eftersom dom frivilliga tillhört 
riskgruppen och svårt att hitta personer som kunnat ställa upp. Förlusten fram tom september 
ligger på 140 000 kr.

Rio Bio, Tomelilla har tappat många biobesökare med anledning av Folkhälsomyndighetens 
restriktioner. I dagsläget kan man räkna, kanske två eller fyra biobesökare per tillfälle. Man 
vågar inte gå inomhus med risk för smitta.

Byagården, Tomelilla är tätortens äldsta kulturminne är väldigt utsatt med deras halmtak och 
vid vårt besök hos dem 2020-09-24 fick vi information att de skulle behöva brand skydda 
byggnaderna och att detta skulle kosta 100 000 kr.

Scouterna i Tomelilla tätort och Brösarp tar inte ut någon lokal medlemsavgift eftersom man 
anser att alla som vill skulle kunna vara med i scouterna. Man hjälper sina ungdomar 
ekonomiskt så de kan åka på läger genom att ha försäljning av korv, fika eller annat vid 
sammankomster. Så har det inte kunnat ske under detta år med tanke på restriktioner varför 
ungdomarnas läger hänger löst.

Vi har vår egen verksamhet på Soffta som är av stort behov av förnyelse av inventerarier, byta 
duk på biljardborden (10.000 kr x 2), utrustning till musikrummet, förnyelse av datorer. 
Beslut har tagits i kommunstyrelsen att ge dem 20 000 kr till inventarier men detta är en 
droppe i havet utifrån deras behov. Håller vi en bra nivå på Soffta blir ungdomarna mer rädda 
om sin verksamhet.

Prognosen visar på ett överskott för Kultur och Fritidsnämnden varför jag gör följande 
yrkande:

Att ge 100 000 kr Hasse & Tage museet för tappade intäkter

Att ge 100 000 kr till Rio Bio för tappade intäkter

Att ge 100 000 kr till Byagården till ett komplett brandskydd 

Att ge 20 000 kr vardera till scouterna i Tomelilla och Brösarps så de kan ekonomiskt stötta 
sina ungdomar vid lägerverksamhet

Att ge Soffta 100 000 kr till förnyelse av inventarier

Totalt skulle vi ta 440 000 kr av prognoserat överskott hos Kultur och Fritidsnämnden.

Tina Bergström-Darrell 2:e vice ordöfrande
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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 oktober 2020 Dnr KFN 2020/4

kultur- och fritidsnämnden

Anmälningsärenden Kfn 2020-11-17

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

Ärendebeskrivning
Ks § 133/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 
14 april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 
2021.

Ksau § 225/2020: Sammanträdesplan kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 
21 april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 
september, 13 oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Ersättare samhällsbyggnadschef/verksamhetschef
Med anledning av rådande Coronapandemi utses ersättare som stf 
samhällsbyggnadschef tills vidare. Beslutet gäller vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro, i turordning, enligt följande;

Ställföreträdarskap för Niklas Sommelius
1. Ulrika Olsson, enhetschef
2. Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef

Kommunfullmäktige 21 sept, Kf §96/2020: Ny förbundsordning och 
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nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens miljöförbund med 
anledning av överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd mm.

Kommunfullmäktige beslutade anta ny förbundsordning och nytt 
reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 20192019, att överföra 
den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och 
Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Samtidigt som besluten om att föra över den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen för alkoholenheten från Tomelilla kommun 
till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund togs startade en diskussion 
huruvida även besluten i alkoholärenden kan flyttas från kommunernas 
nämnder till miljöförbundets direktion.

I förslaget till ny förbundsordning för miljöförbundet läggs till att ärenden 
enligt alkohollagen lämnas över till förbundet av förbundsmedlemmarna. 
Det görs också några redaktionella förändringar. 

I förslaget till reglemente har också en text om att förbundsmedlemmarna 
har överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen lagts in.

Kommunfullmäktige 21 sept, Kf § 124/2020, Avsägelse från Matilda 
Björk (C) som ledamot och vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Matilda Björk (C) från uppdraget 
som ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Linnéa Brolin (C) till ny ledamot och 
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden istället för Matilda Björk (C).

Kommunfullmäktige 21 sept, Kf § 126/2020, Avsägelse från Jonas 
Olsson (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Jonas Olsson (SD) från uppdraget 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Sandegren (SD) till ny 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden istället för Jonas Olsson (SD).

Kommunfullmäktige 9 november:
Protokollet ej justerat men kommunfullmäktige beslutade att entlediga 
Linnea Brolin från uppdraget som ledamot och 1:e vice ordförande från 
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den 18 november samt att utse Sven Gunnarsson till ny ledamot och 1:e 
vice ordförande.

Beslutsunderlag
Beslut Ksau § 225/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021, handlingsid: Kfn 2020.450
ersättare för samhällsbyggnadschef under pågående covid-19 pandemi, 
handlingsid: Kfn 2020.454
Förslag ny förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Kfn 2020.393
Förslag reglemente Ystad-Österlenregionens Miljöförbund inkl. 
alkoholärenden, handlingsid: Kfn 2020.395
Kf § 96/2020 Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund med anledning av överflyttning av beslut 
gällande alkoholtillstånd mm, handlingsid: Kfn 2020.392

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

Ksau § 225 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om 
sammanträdesplan för 2021. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin 
sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020.

Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och helgdagar 
undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. De lov och helgdagar som 
kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: Sportlov 22-26 februari, 
påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi Himmelsfärdslov 13-
14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-29 oktober.

Kommunstyrelsens sammanträden är i huvudsak planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är 
föreslagna är den 27 januari, 3 mars, 14 april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 
17 november och 15 december. Det innebär åtta inplanerade 
kommunstyrelsesammanträden under 2021.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med minst 
två sammanträden med arbetsutskottet inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas 
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras av med föreslagen 
tidsplan.

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende ska 
bli akut på grund av dålig planering.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 oktober 2020

Justerandes sign

§ 225 forts.

Med denna bakgrund föreslås följande 17 sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2021 (19 under 2020 och 20 under  
2019).

- 13 januari
- 3 februari
- 17 februari 
- 10 mars
- 24 mars
- 21 april
- 5 maj
- 19 maj
- 9 juni
- 23 juni
- 18 augusti
- 8 september
- 22 september
- 13 oktober
- 3 november
- 24 november
- 1 december

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3206.  
________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Överförmyndarnämnden
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Samhällsbyggnad
Adress
Postnr Ort
Växel 0417-180 00
Fax

Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:
Namn
Titel
Direkt
Mobil
e-post

Tomelilla den 3 November 2020 Dnr 

Ersättare samhällsbyggnadschef/verksamhetschef
Med anledning av rådande Coronapandemi utses ersättare som stf 
samhällsbyggnadschef tills vidare. Beslutet gäller vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro, i turordning, enligt följande;

Ställföreträdarskap för Niklas Sommelius
1. Ulrika Olsson, enhetschef
2. Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef

Ärendebeskrivning
Inom samhällsbyggnadschefens ansvarsområde kan det förekomma behov 
av beslut av brådskande karaktär. Vid sjukdom eller ledigheter är det inte 
alltid att beslut kan avvakta till dess att samhällsbyggnadschefen är i tjänst. 
Genom att under rådande pandemi utse ersättare minskar sårbarheten i 
kommunförvaltningens verksamhet och kvalitet och effektivitet kan 
upprätthållas.
  

Samhällsbyggnad

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Ulrika Olsson
Ros-Marie Stjernfeldt
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 96 Dnr KS 2020/46

Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund med anledning av 
överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd m.m.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019, kf § 131/2019, att 
överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 10 februari 2020, kf § 9/2020, att 
anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, samt 
beslutade om ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund. Motsvarande beslut fattades av Ystads kommun den 20 
februari 2020, Simrishamns kommun den 24 februari 2020 och Sjöbo 
kommun den 26 februari 2020.

Samtidigt som besluten om att föra över den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen för alkoholenheten från Tomelilla kommun till 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund togs startade en diskussion huruvida 
även besluten i alkoholärenden kan flyttas från kommunernas nämnder till 
miljöförbundets direktion. 

Efter informella kontakter mellan kommunerna fick kanslichef Johan 
Linander i uppdrag att skriva fram nödvändiga dokument för att genomföra 
denna förändring. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 96 forts.

I förslaget till ny förbundsordning för miljöförbundet läggs till att ärenden 
enligt alkohollagen lämnas över till förbundet av förbundsmedlemmarna. Det 
görs också några redaktionella förändringar. 

I förslaget till reglemente har också en text om att förbundsmedlemmarna 
har överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen lagts in, men därutöver har flera ytterligare uppdateringar gjorts. 
Det handlar bland annat om att det ska finnas ett arbetsutskott under 
direktionen, hur detta arbetsutskott ska arbeta, om ersättares tjänstgöring, 
GDPR med mera.

Det tidigare ingångna samverkansavtalet mellan miljöförbundet, Tomelilla 
kommun, Ystads kommun, Simrishamns kommun och Sjöbo kommun om 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen kommer med den föreslagna förändringen att upphävas. Istället 
kommer miljöförbundet att ingå ett nytt samverkansavtal med Sjöbo 
kommun.

Ekonomiska konsekvenser
Att ansvaret för besluten flyttas från respektive kommun till miljöförbundets 
direktion innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. Taxor och avgifter 
kommer även fortsättningsvis att antas av respektive kommuns fullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 107/2020, handlingsid: Ks 2020.2588.
Förslag ny förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2070.
Förslag reglemente Ystad-Österlenregionens Miljöförbund inkl. 
alkoholärenden, handlingsid: Ks 2020.2071.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 96 forts.

Kommunstyrelsen § 107/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071.
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Kultur- och fritidsnämnden
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr D 20:2
 

Kf § XX/2020 Dnr Ks 2020/46

Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Antagen av 

Kommunfullmäktige i Tomelilla xx 2020, Kf § x/2020
Kommunfullmäktige i Ystad xx 2020, Kf § x/2020
Kommunfullmäktige i Simrishamn xx 2020, Kf § x/2020

Gäller från: xx

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef

Uppföljning: Vid behov
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Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

§ 1. Medlemmar
Förbundsmedlemmar är kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad.

§ 2. Namn och säte
Förbundets namn är Ystad-Österlenregionens miljöförbund och har sitt säte i 
Tomelilla.

§ 3. Ändamål
Förbundsmedlemmarna lämnar över till förbundet vården av den kommunala 
angelägenheten avseende förbundsmedlemmarnas myndighetsuppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av 
kommunala miljönämnder samt ärenden enligt alkohollagen.

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade 
verksamhet. Förbundet kan också åtaga sig att vara gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen för Ystads 
kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun. Dessa 
verksamheter ska finansieras genom avgifter och ersättningar från aktuell kommun.

Förbundet ska besvara remisser från medlemskommunerna, svara för information 
inom verksamhetsområdet, bistå medlemskommunerna med expertkunskap inom 
verksamhetsområdet samt delta i medlemskommunernas krisberedskapshantering.

I förbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant internt miljöarbete 
som varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och 
hantera.

För fullgörande av uppdrag som ej åvilar Miljöförbundet ska ersättning erläggas av 
den förbundsmedlem eller de förbundsmedlemmarna som begärt uppdraget.

§ 4. Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.

§ 5.  Organisation
Förbundet är ett förbund med förbundsdirektion, som tillika är förbundsstyrelse och 
miljönämnd för förbundsmedlemmarna. Direktionen får inrätta de utskott som den 
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finner lämpligt. För direktionen gäller reglemente enligt bilaga till 
förbundsordningen.

§ 6.  Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod, 
beslutsförhet med mera

Förbundsdirektionen ska bestå av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner utser vardera tre ordinarie ledamöter 
och tre ersättare.

Förbundsdirektionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas fr.o.m. den 1 januari 
året efter det år då val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Det första valet 
till förbundsdirektion ska avse resterande del av nuvarande mandatperiod. 

Första sammanträdet med ny förbundsdirektion ska hållas senast den 15 januari och 
då väljer förbundsdirektionen inom sig en ordförande, en förste vice ordförande och 
en andre vice ordförande enligt ordningen i bilaga 1. Ordföranden och de båda vice 
ordförandena väljs för samma mandatperiod som direktionen i övrigt. 

Om ordförande eller vice ordförandena är förhindrade ett fullgöra uppdraget ska den 
till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandeuppdraget.

Vid förfall för ledamot ska denne alltid ersättas med en ersättare från samma 
kommun. Respektive fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänstgöring.

Icke tjänstgörande ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid 
direktionssammanträdena, samt har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

För samtliga beslut ska enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är 
närvarande. 

Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet.

Direktionen ska inom hela verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter 
för tjänster som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift till 
respektive ägarkommun. Taxor och avgifter för förbundets verksamhetsområden 
fastställs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Innan beslut av principiell eller strategisk betydelse eller som annars är av större vikt, 
fattas av direktionen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar samt 
förbundsmedlemmarna beredas möjlighet att yttra sig över förslag till beslut.

§ 7.  Revisorer med mera
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Förbundet ska ha tre revisorer. Förbundsmedlemmarna nominerar vardera en 
revisor. Revisorer väljs formellt av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun.

Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen.

Revisionsberättelse och revisionsrapporter ska avges till samtliga 
förbundsmedlemmars fullmäktige. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet.

Revisorerna har rätt till biträde av sakkunniga.

§ 8.  Rätt att anhängiggöra ärenden i förbundsdirektionen
med mera

Utöver ledamot av förbundsdirektionen äger varje förbundsmedlem, var för sig eller 
flera i förening, rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen, genom framställan av 
förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Kommunstyrelserna i förbundsmedlemmarna har rätt att begära in uppgifter, 
upplysningar och yttranden från förbundet. 

§ 9.  Närvaro- och yttranderätt
Respektive förbundsmedlems kommunstyrelseordförande, eller av denne utsedd 
ersättare, har närvaro- och yttranderätt i direktionen.

§ 10. Protokoll och kungörelser med mera
Tillkännagivande av justerade protokoll och kungörelser ska ske på förbundets 
digitala anslagstavla på hemsidan www.ystad.se/ystadosterlenmiljo. På 
förbundsmedlemmarnas respektive hemsida ska finnas en länk till förbundets 
hemsida. Sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska vara offentligt och ska 
kungöras genom anslag på förbundsmedlemmarnas och Miljöförbundets digitala 
anslagstavlor.

      § 11. Lån, borgen med mera
Förbundet äger rätt att uppta lån till totalt 1 miljon kronor. Borgensförbindelse eller 
annan liknande ansvarsförbindelse får ej ingås utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande.

Förbundet får inte bilda bolag eller stiftelser. 

§ 12. Budgetprocess med mera

83



5

Årsbudget för nästkommande år för förbundet ska årligen fastställas av direktionen 
senast under oktober månad, om inte synnerliga skäl föreligger.  Denna ska innehålla 
årsbudget och plan för verksamheten och ekonomin de två därefter följande 
budgetåren. I årsbudgeten ska summan av de intäkter förbundet kan påräkna i form 
av bidrag från förbundsmedlemmarna och övriga intäkter överstiga de upptagna 
kostnaderna.

Överläggningar ska ske mellan direktionen och förbundsmedlemmarna innan 
medlemskommunerna fastställer respektive kommuns årsbudget. Förbundet ska 
tillställa förbundsmedlemmarna budgetunderlaget senast tre veckor före 
sammanträdet. 

Direktionen ska fastställa finansiella mål och verksamhetsmål.

Ekonomisk rapport ska lämnas till förbundsmedlemmarna minst två gånger per år, 
utöver rapportering av årsredovisning. De ekonomiska rapporterna ska innehålla 
budgetuppföljning med förväntat utfall, angivet i belopp vad avser det förväntade 
resultatet jämfört med budget. Årsredovisning ska godkännas och lämnas senast 
under februari månad året efter det år som redovisningen avser till 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

§ 13. Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i medlemsbidrag till 
förbundet. Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar och skulder med anledning av förbundets upplösning eller 
förbundsmedlems utträde ur förbundet.

§ 14. Kostnadstäckning 
Kostnaderna för förbundets myndighetsverksamhet regleras genom avgifter från 
förbundsmedlemmarna, i den mån kostnaderna inte täcks genom avgiftsfinansiering 
enligt taxa för verksamheten eller på annat sätt. Förbundet ska verka för en ökad 
egenfinansiering och effektivisering genom samordning. Egenfinansieringsgraden ska 
minst uppgå till 50%. 

Medlemsavgifterna har sedan starten av förbundet varit fördelat mellan kommunerna 
enligt följande: 

Ystads kommun 43,1%
Simrishamns kommun 33,7%
Tomelilla kommun 23,2%
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Förbundets ökning av eget kapital får maximalt uppgå 1% av inbetalda 
medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån 
medlemsavgiftsandelarna.  

Avgifterna ska följas upp och kontrolleras i samband med ny mandatperiod. 
Kostnadsfördelningen kan komma att revideras utifrån av förbundet framtagen 
verksamhetsplan.  

Förbundsmedlem äger rätt att påkalla omförhandling av bidragen och 
fördelningsprincipen om förutsättningarna för förbundsmedlemmen väsentligen 
förändras. 

Kostnadsfördelning gällande tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen regleras i 
samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Simrishamns, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam tjänstemannaorganisation för 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

§ 15.  Ersättning till förtroendevalda i förbundet
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda i förbundet, d v s 
ledamöter, ersättare och revisorer, ska vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler 
som gäller för förtroendevalda i Tomelilla kommun. Arvode, utöver 
sammanträdesersättning, ska uppgå till ett inkomstbasbelopp för ordförande och 
med ett halvt inkomstbasbelopp till vice ordförande. 

§ 16. Uppsägning och utträde med mera
Förbundsmedlem har rätt att begära utträde ur förbundet. 

Uppsägning kan ske till det årsskifte som infaller efter att ett år förflutit från 
uppsägningstillfället. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
utträdande förbundsmedlemmen ska ske i omedelbart samband med 
utträdestidpunkten med tillämpning av den i § 13 angivna fördelningsgrunden, varvid 
antingen förbundet ska erlägga utträdande medlems andel i 
nettoförmögenhetsmassan eller att utträdande medlem ska erlägga sin andel av 
negativ nettoförmögenhetsmassa. 

De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per 
utträdesdagen med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid 
upprättandet av det senast innan uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska 
upprättas i samråd med Miljöförbundets revisorer.
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Utträdande förbundsmedlem äger rätt att inom 30 dagar från det att denne fick del 
av utträdesbokslutet skriftligen invända däremot med angivande av vilka 
invändningar som riktas mot dokumentationen. Gör utträdande förbundsmedlem 
inte inom denna tid sådan invändning ska utträdande förbundsmedlem anses ha 
accepterat utträdesbokslutet.

Kan parterna ej enas i fråga rörande utträdesbokslutet, ska denna fråga hänskjutas till 
två auktoriserade revisorer, av vilka utträdande förbundsmedlem och förbundet utser 
en var, för slutligt avgörande. Har den ena parten utsett en revisor ska den andra 
parten inom 10 dagar utse den andre revisorn. Försummelse att utse revisor innebär 
att frågan hänskjutes till den ende utsedde revisorn. Har de sålunda utsedda 
revisorerna ej inom 90 dagar från utträdesdagen avgivit ett gemensamt skriftligt 
utlåtande i vilket den omtvistade frågan fått en entydig lösning, ska denna med för 
parterna bindande verkan på parts begäran avgöras av en av Sveriges Kommuner och 
Regioner utsedd auktoriserad revisor. Den sålunda utsedde värderingsmannen ska 
avge sitt utlåtande skriftligen. Parterna ska svara för kostnaderna för förfarandet med 
hälften vardera.

När den utträdande förbundsmedlemmen erlagt dess andel av eventuell negativa 
nettoförmögenhetsmassa upphör dennes ansvar för förbundets skulder.

De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska anta de ändringar av förbundsordning, 
samverkansavtal och reglemente som behövs med anledning av förbundsmedlems 
utträde ur förbundet.

§ 17. Likvidation och upplösning av förbundet
Om de kvarvarande förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för 
förbundets fortsatta verksamhet, genom antagande av ny förbundsordning ska 
förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska träda i likvidation om mer än hälften av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom. 

Likvidationen ska verkställas av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidation ska 
den i § 13 angivna fördelningsgrunden tillämpas.

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till penningmedel genom försäljning eller på annat lämpligt 
sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling.
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När förbundsdirektionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning 
av skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska bifogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska också 
bifogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundsmedlemmarna som ska 
överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

Förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisning eller skifte som förrättats av 
förbundsdirektionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna 
inom ett år från det att slutredovisningen delgavs förbundsmedlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av 
ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsättas.

§ 18. Tvist
Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska avgöras av allmän 
domstol. 

§ 19. Arkiv
Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde.

§ 20. Bildande med mera
Förbundet träder i kraft fr.o.m. den 1 juni 2009. Medlemskap i förbundet förutsätter 
antagande av förbundsordningen av respektive förbundsmedlems fullmäktige.

Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje förbundsmedlems 
fullmäktige.
____________
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Bilaga 1

Historik och planering för ordförandeskapet i direktionen 2014–2030
2015-2018  Tomelilla kommun, ordförande.

Ystads kommun, 1:e vice ordförande

Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande

2019–2022 Ystads kommun, ordförande

Simrishamns kommun, 1:e vice ordförande

Tomelilla kommun, 2:e vice ordförande

2023–2026 Simrishamns kommun, ordförande

Tomelilla kommun, 1:e vice ordförande

Ystads kommun, 2:e vice ordförande

2027-2030  Tomelilla kommun, ordförande

Ystads kommun, 1:e vice ordförande

Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande
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Reglemente för förbundsdirektionen Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund

Utöver vad som framgår av förbundsordning och vad som i lag stadgas om 
kommunalförbund ska bestämmelserna i detta reglemente gälla för förbundsdirektionen 
(”Direktionen”) i kommunalförbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
(”Förbundet”).

§ 1. Direktionens uppgifter

Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner (”Förbundsmedlemmar”) har överlämnat 
samtliga sina författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet till 
förbundet, som ska svara för de samverkande förbundsmedlemmarnas 
myndighetsutövning och de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning ska 
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Verksamheten omfattar både myndighetsutövning och rådgivning. 
Förbundsmedlemmarna har också överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen.

Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas kommunområden svara för prövning och tillsyn 
enligt vid varje tidpunkt gällande författningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som 
ankommer kommun, såsom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen, lagen om tillsyn av receptfria läkemedel, alkohollagen samt 
angränsande lagar, förordningar och föreskrifter, såsom lokala hälsoskyddsföreskrifter till 
skydd för människors hälsa och miljön. 

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade 
verksamhet. Delar av kommunernas miljöstrategiska arbete samt miljöövervakning kan 
efter särskild överenskommelse överlämnas till förbundet. Förbundet ska besvara 
remisser från förbundsmedlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, 
bistå förbundsmedlemmarna med expertkunskap inom verksamhetsområdet samt delta i 
kommunernas krisberedskapshantering.

Direktionen är tillika förbundsstyrelse och miljönämnd för förbundsmedlemmarna. 
Direktionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om och ytterst 
ansvara för verkställande och förvaltande angelägenheter i förbundet i enlighet med 
förbundsordningens ändamål. Det åvilar direktionen att svara för de uppgifter och 
ansvarsområden som fastställts i avtal och förbundsordning och inom ramen för detta 
åliggande även för sådana särskilda uppgifter som överlämnats av förbundsmedlem.

Inom ramen för förbundets verksamhet ansvarar direktionen för att tillgängliga resurser 
organiseras på ett rationellt och effektivt sätt, att samordningsfördelar i organisationen 
tillvaratas, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas samt att annat 
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utvecklingsarbete bedrivs. Direktionen ansvarar för att uppföljning fortlöpande sker av 
verksamheten.

Samverkan med berörda kommunala förvaltningar inom främst krisberedskap samt plan- 
och byggområdet ska särskilt beaktas. 

Direktionen svarar för att årlig verksamhetsplan för verksamheten upprättas och 
genomförs på ett effektivt sätt med bästa möjliga resursfördelning inom ramen för 
tillgängliga medel.

Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför förbundsmed-
lemmarnas geografiska område.

Direktionen ska bedriva verksamheten i enlighet med det samverkansavtal som upprättats 
mellan förbundsmedlemmarna. Direktionen ska tillse att det upprätthålls en aktiv och 
fungerande relation till förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med 
förbundsmedlemmarna i frågor som berör dessa samt att rapporter lämnas till 
förbundsmedlemmarna angående den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen 
i förbundet. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning ska ske i enlighet med 
förbundsordningen. 

Direktionen för Förbundets talan och tillvaratar Förbundets intressen inom 
verksamhetsområdet. 

Direktionen skall inom hela verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter för 
tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift till respektive 
ägarkommun. Taxor och avgifter för förbundets verksamhetsområden fastställs av 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Direktionen ska besluta om delegationsbestämmelser. Direktionen har rätt att delegera 
beslutsfattande till ledamot eller anställd i förvaltningsorganisationen.  Vidare ska 
Direktionen utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter.

Direktionen ska tillse att ett tillfredsställande försäkringsskydd tecknas och vidmakthålls.

Direktionen beslutar och ansvarar för den egna förvaltningsorganisationen som är 
underställd förbundet. Förvaltningsorganisationen benämns Ystad-Österlenregionens 
miljöförvaltning. Förvaltningen har ansvaret för beredning och verkställighet av 
förbundets beslut samt för att planera, administrera och utföra den verksamhet som 
förbundet ansvarar för. Förvaltningsorganisationen är direktionens sekretariat med kansli 
i Tomelilla där förbundet har sitt säte. Förvaltningsorganisationen leds av en 
verkställande chef som har befattningen miljöchef.
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Direktionen är anställningsmyndighet och svarar därmed för allt vad som följer i 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Direktionen svarar för den ekonomiska och personaladministrativa förvaltningen i 
förbundet.

Direktionen äger rätt att träffa avtal med annan huvudman om biträde med tjänster inom 
dessa områden.

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och 
föreskrifter, de mål och riktlinjer som redovisas i ett särskilt handlingsprogram samt 
bestämmelser i detta reglemente.

§ 2.  Direktionens sammansättning

Direktionen består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Dessa utses på sätt som 
framgår av förbundsordningen.

Direktionen väljer inom sig en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordföranden.

Vid förfall för ledamot skall denne alltid ersättas med en ersättare från samma
kommun. Respektive fullmäktige skall besluta om ersättarnas tjänstgöring.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Om ordförande eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får direktionen utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordförande eller vice ordförande. Ersättare för ordföranden fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

Om ordförande eller vice ordförandena är förhindrade ett fullgöra uppdraget skall
den till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandeuppdraget.

Inom direktionen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fyra 
ledamöter, med minst en ledamot per förbundsmedlem. Arbetsutskottet är beslutande 
med minst tre ledamöter närvarande. Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som 
arbetsutskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs.

Arbetsordning för arbetsutskottsmöte:

 Anmälan om ärende till nämndsekreterare senast fem dagar innan arbetsutskottets möte 
äger rum.

 På arbetsutskottets möte fastställs föredragningslistan för kommande direktionsmöte.
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o Tjänstemän presenterar aktuella ärenden som ska beslutas av direktionen.
o Nämndsekreteraren meddelas vem som ansvarar för de olika ärende.
 Nämndsekreteraren noterar under mötets gång vilka beslutsunderlag som 

behövs i samråd med tjänstemän.

Protokoll från arbetsutskottets sammanträden ska anmälas till direktionen.

Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. Utskott kan besluta i frågor 
som direktionen har delegerat dit. 

§ 3.  Ersättarnas tjänstgöring
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
dennes ersättare påbörjat tjänstgöring. Dock ska pågående ärende avgöras innan byte 
sker.

Ersättare som avbrutit tjänstgöring på grund av jäv har åter rätt att tjänstgöra sedan 
handläggningen av ärendet slutförts.

Ersättare som inte är tjänstgörande har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin 
mening antecknad till protokollet.

§ 4.  Sammanträden

Direktionen sammanträder på tid och plats som direktionen bestämmer. Sammanträde 
kan även hållas när ordföranden eller minst en tredjedel av direktionens ledamöter begär 
det.

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde ska snarast anmäla detta till direktionens sekretariat.

Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i direktionen eller utskottet, efter 
samråd med vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
ett sammanträde.

§ 5.  Kallelse

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena med direktionen.

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, senast fem dagar före 
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sammanträdesdagen.

Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer på vilket sätt och i 
vilken omfattning handlingar som tillhör ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta

§ 6.  Justering och anslag av protokoll
Protokoll från sammanträdena ska justeras av ordförande och ytterligare en ledamot eller 
tjänstgörande ersättare inom 14 dagar.

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan den justeras.

Tillkännagivande av justerade protokoll ska ske senast andra dagen efter justering på sätt 
som framgår av förbundsordningen.

§ 7.  Reservation

Om ledamot eller tjänstgörande ersättare reserverar sig mot ett beslut och vill motivera 
reservationen ska detta ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för justering 
fastställts, ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

Direktionen beslutar huruvida anteckning till protokollet ska få göras. 

§ 8.  Delgivning

Delgivning med direktionen sker med ordförande eller den anställde som direktionen 
bestämmer.

§ 9.  Firmatecknare

Till firmatecknare för förbundet utses direktionens ordförande och miljöchef att teckna 
var och en för sig.

§ 10. Upphandling

93



A 09:2 – Reglemente för förbundsdirektionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund 6 (6)

Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling 
ska om möjligt samordnas med förbundsmedlemmarnas egen upphandling. Upphandling 
sker enligt gällande lagstiftning.

§ 11. Arkiv och personuppgiftsbehandling
 
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är 
personuppgiftsansvarig enligt GDPR. 
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