
Tomelilla kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: tisdagen den 15 december 2020 kl. 14.00

Plats: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 15 december 

2020
2020/1 3 - 5

4 Verksamhetsplan 2021 kultur och fritid 2020/40 6 - 11
5 Ändring i delegeringsregler för kultur- och 

fritidsnämnden 2019-2022
2019/8 12 - 23

6 Biblioteksplan 2022-2026 2020/42 24 - 52
7 Internkontrollplan 2021 2020/38 53 - 57
8 Anmälningsärenden Kfn den 15 dec 2020 2020/4 58 - 114

Den som väljs 14 dec Olof Hammar
Ordförande Sekreterare

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

Kultur- och fritidsnämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1  Jag som väljs 14 dec M
2  Tina Bergström-Darrell S
3  Anders Rosengren SD
4 Sven Gunnarsson 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 25 november 2020 Dnr KFN 2020/1

kultur- och fritidsnämnden

Dialoger och informationsärenden Kfn 2020-12-
15

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

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

Välkomna till kultur- och fritidsnämnden ordförande xxx (M) och 
1:e vice ordförande Sven Gunnarsson (C)
Nämndens nya ordförande och 1:e vice ordförande presenterar sig och 
nämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän presenterar sig.

Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt återrapporterar gällande uppdraget från 
nämnden den 22 september.
” Förvaltningen får i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs och 
funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa 
uppgifter genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.”

Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef Ros-Marie 
Stjernfeldt informerar om aktuella frågor.

Information från nämndsekreteraren

- Digital protkolljustering
- Planeringsdagen 23 feb
- Årshjul 2021

3



2 (2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-11-25

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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Januari

Attestanter 2021

Internbudget 2021

Februari

Intern kontroll -
slutrapport 2020

Årsbokslut info

Planeringsdag (bl a mål 
2022)

Mars

Årsbokslut 2020, ekonomi, 
mål, intern kontroll

Yttrande - budgetremiss

Mål 2022

Taxor och avgifter 2022

Information om utbetalda 
bidrag

Maj

Kultur- och idrottspris

Delårsrapport jan-apr 

Intern kontroll: uppföljning

Augusti

September

Delårsrapport jan-aug

Internbudget 2022

Intern kontroll: 
uppföljning

Biblioteksplan 2022-26

November

Intern kontrollplan 2022 
(riskanalys)

Sammanträdesplan 2022

December

uppdatering årshjul

Intern kontrollplan 2022

Återkommande 

beslutsärenden 

Anmälningsärenden, 

delegeringsbeslut 

Dialoger 

Information från 

förvaltningen 

 

 

Årshjul 2021 
Ärenden till kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritid
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 3 november 2020 Dnr KFN 2020/40

kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2021 kultur- och 
fritdsverksamheten

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

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen beskriver den omvärldsanalys som verksamheten har 
gjort och den SWOT-analys som finns. Den beskriver också det uppdrag 
som verksamheten har och vilka aktiviteter som verksamheten avser att 
göra under 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Inga nya konsekvenser.

Miljöperspektivet
Inga nya konsekvenser.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2021 kultur och fritid, handlingsid: Kfn 2020.xxx
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2020-11-03, 
handlingsid: Kfn 2020.xxx

Kultur och fritid

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
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Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Verksamhetsplan 2021
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2021-12-31    Organisation: Kultur- och fritidsnämnden    

Vad är vårt uppdrag?

 Kultur som består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur.
 Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp.
 Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs och handikappföreningar.
 Fritidsgården Soffta vänder sig till ungdomar från mellanstadiet till och med 18 år
 Sommar- och höstmarknad i Tomelilla.
 Nationaldagsfirande


Lagstiftning

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten
 Bibliotekslagen
 Barnkonventionen

Omvärldsbevakning

Omvärldshändelse Effekt för oss
Global pandemi. Måste tänka om och ställa om. 

Tillhanda digitala lösningar och själva ha 
kompetens/utrustning och nya 
arbetsmetoder. Uppmärksamma den digitala 
klyftan och underlätta för personer i digitalt 
”utanförskap”.  

Nedstängningar av konstinstitutioner, 
inställda och uppskjutna utställningar globalt, 
nationellt, regionalt och lokalt. 
Svårigheter för konstnärer att fullfölja 
påbörjade uppdrag samt en starkt begränsad 
arbetsmarknad och efterfrågan inom 
konstnärliga och kreativa näringar i Sverige. 

En allmän osäkerhet i branschen påverkar 
Tomelilla konsthall på fler sätt. Bokade 
konstnärer riskerar att inte kunna genomföra 
planerade projekt. Utställning riskerar att 
avbokas med kort varsel pga konstnärers 
ekonomiska förhållande samt i vissa fall på 
grund av hälsa/risk för sjukdom.
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Trots positiva besked om att vaccin mot 
covid-19 kan vara på plats mycket snart, 
måste Sverige vara redo på att leva med 
pandemin i flera år.

Utbudet och efterfrågan på digital media ökar Satsa en större del av vår budget på e-medier, 
e-böcker och strömmad film. Kan vara en 
effekt av pandemin.

Barn/unga använder sociala nätverken mer 
frekvent. 

Dialog med barn/unga mellan 10 - 18 år om 
deras aktiviteter och rekommendationen om 
daglig fysisk aktivitet.

Ökad arbetslöshet leder till fler 
vuxenstuderande.

Tillhandahålla studieplatser och vara 
behjälplig med att både köpa in och fjärrlån 
av kursböcker.

Barn och unga läser mindre. Fortsätta satsning och samarbete med skolan 
för att stimulera till läsning och 
uppmärksamma vikten av läsförståelse för 
goda skolresultat.

MU-ersättning (avtal om upphovsmäns rätt till 
ersättning vid visning av verk samt medverkan 
vid utställning mm. räknas upp år 2021

Konsthallens nuvarande utställningsersättning 
kommer att halka efter rådande norm för 
ersättningsnivåer än mer. Konsthallen får 
svårare att hävda sig i konkurrensen om 
utställande konstnärer.

Barnkonventionen har blivit lag under 2020 
det krävs ett större fokus på barns och ungas 
inflytande på både verksamhet och lokaler.

Svårt att inhämta brett underlag från barn och 
unga.
En fortlöpande översyn av barns möjlighet till 
delaktighet i våra verksamheter. 

Nedstängning av kommunal konsthall i 
regionen

Tomelilla konsthall mister en 
samverkanspartner. Kan innebära positiva 
effekter för kommunens konsthall med fler 
besökare.

Kulturskolebidraget Möjlighet att söka nya medel 2021 och 2022
Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga Våra verksamheter bidra för negativ 

utveckling psykisk ohälsa. Uppmärksamma 
tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn och 
unga är viktigt för att de ska kunna få tidiga 
insatser

Nulägesanalys

Styrkor Möjligheter
Kreativ och kunnig personal Bättre tillgänglighet (meröppet) gör att vi når 

fler
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Samarbete delregionalt/regionalt Utveckling av digitala hjälpmedel/verktyg
Omvärldsintresse Utveckling av utbudet på kulturskolan
Återkommande och nöjda besökare Utveckla att ställa om från en 

utbudsverksamhet till en efterfrågeverksamhet
Goda relationer till press och media Ökad samverkan kommungränsöverskridande
Genom nätverk och samverkan fortbildas 
personalen fortlöpande

Utveckla Soffta till att attrahera fler barn och 
unga. Flexibel fritidsgård som har aktiviteter 
ute och inne.

Geografiskt bra läge samt lättillgänglig och 
handikappanpassad konsthall

Genom det internationella residenset bidrar 
konsthallen med at sätta Tomelilla på kartan i 
en större kontext.

Konsthallen sitter med i referensgrupper och 
samarbeten där institutionen ses som ett 
föredöme.
Stor bredd på kursutbud i kulturskolan
Främja brett och tillgängligt kulturliv för barn 
& unga

Svagheter Hot (risk)
Liten personalstyrka och organisation ger 
sårbarhet

Sjukdom, exempelvis Coovid-19, som slår ut 
hela eller delar av personalstyrkan

Lokaler Utveckling hindras pga lokalbrist
Saknar teknisk utrustning Svårt att rekrytera personal med rätt 

kompetens
Få barn och unga med utländsk bakgrund i 
kulturskolan

Hög arbetsbelastning

Få pojkar i kulturskolan Ekonomi
Få barn och unga med funktionsvariation Inställda verksamheter pga pandemin.

Vad vill vi uppnå?
Nämndens mål är:

 Kulturvärden ska bevaras och utvecklas (hållbar utveckling)

 Antal besökare i kulturhuset ska öka (delaktighet och egenmakt)

 Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar (trygghet och hälsa)

Vad behöver vi göra?
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Aktivitet Ansvarig När ska det 
vara klart?

Status

Förbättra information på 
hemsidan

Enhetschef/medarbetare 
tillsammans med 
Kommunikationsavdelningen

Löpande

Göra medborgarundersökning om 
vad som efterfrågas (fråga brett 
ute i samhället)

Enhetschef/medarbetare Maj

Digitala evenemang för att även 
locka en annan publik som inte 
har möjlighet annars

Enhetschef/medarbetare 
tillsammans med 
Kommunikation 

Löpande

Planera för att ställa om från en 
utbudsverksamhet till en 
efterfrågeverksamhet (resultat av 
medborgarundersökningen)

Enhetschef/medarbetare September

Främja läsandet för barn Medarbetare Löpande
Erbjuda utbildningar och 
föreläsningar för att underlätta för 
personer i digitalt ”utanförskap”

Enhetschef/medarbetare Löpande

Fritidschecken 2021 Enhetschef/medarbetare Våren 2021

Vad planerar vi för på längre sikt?

 Utöka E-tjänster – en större del av budgeten.
 Förändring av konsthallen så att det finns möjligheter till all sorts utställning samt 

utrustningen både vad gäller som hjälp till att uppföra utställning och såsom belysning 
och teknik.  

 Egna lokaler till kulturskolan som även kan användas av föreningslivet.
 Utveckla distansundervisning
 Teknik
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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:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 27 september 2020 Dnr KFN 2019/8

Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse ändrade delegeringsregler för 
kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ändra delegeringsreglerna i enlighet 
med förslaget, handlingsid: Kfn 2020.xxx.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att besluten om serveringstillstånd med mera enligt 
alkohollagen går över från kultur- och fritidsnämnden till Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds direktion den 1 januari 2021 behöver 
kultur- och fritidsnämndens delegeringsregler ändras.

Den förändring som har skett är att hela kapitel sex om alkohollagen har 
utgått. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

Uppföljning
När nämnden har fattat beslut kommer förändringen genomföras i den 
kommunala författningssamlingen (KFS:en). Nya delegeringsregler tas i 
början av varje mandatperiod.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 27 september 2020.
Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden 2019-2022, handlingsid: 
Kfn 2020.xxx.

Kultur och fritid

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
KFS/Mary Nilsson
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C 15:3 Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden 1 (10) 

TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 19:4
KFN § 5/2019, § 30/2019, § 45/2020, § xx/2020 Dnr KFN 2019/8

Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden
Antaget av kultur- och fritidsnämnden den 15 december 2020, 
KFN § xx/2020.
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2021. 

Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut
För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas 
merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd personal. 
Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 
2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet med, och riktlinjer 
för, den delegerade beslutanderätten.
Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet 
inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens och 
legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska 
arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar.

1 ALLMÄNT

Verksamhetsansvar
Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
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C 15:3 Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden 2 (10) 

Delegering
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar 
i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten 
överlämna ärendet med beslutsförslag till kultur- och fritidsnämnden.

Ett beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad 
chef eller av nämnden. Däremot kan kultur- och fritidsnämnden dra in 
delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas.

Vad får inte delegeras?
I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande 
slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras:

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet.

• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige.
• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller 

fullmäktige, har överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 

till nämnden, eller

• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

2 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT

Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till kultur- 
och fritidsnämnden.
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C 15:3 Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden 3 (10) 

3 ANDRA BESLUT

Beslut av verkställighetskaraktär
Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som 
närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om beslutet 
kan överklagas genom laglighetsprövning och om besluten måste anmälas 
till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet.

Med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika 
alternativ och där vissa överväganden och bedömningar måste göras. När 
det finns tydliga mål och riktlinjer kan ställningstaganden hänföras till 
verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar.

Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten 
anses höra till området ren verkställighet, som inte är myndighetsutövning 
utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer 
beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här behövs ingen 
uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta 
reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler och liknande. Hit hör t.ex. en 
mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och 
investeringsbudget och de flesta löpande personalärenden.

4 ADRESSAT FÖR DELEGERINGSBESLUT

Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att 
beslutanderätten övertas av ställföreträdare, tillförordnad, vikarie eller 
närmast överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av 
förste vice ordförande eller andre vice ordförande.

Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsordningen, får 
delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är jämförbara 
med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats 
till eller i övrigt åvilar annan. 

5 ÖVRIGT

Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och 
tillgängliga anslag.
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C 15:3 Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden 4 (10) 

Nr Ärende Lagrum Delegat

1
FIRMATECKNARE OCH 
UNDERTECKNINGSRÄTT

1.1 Underteckna avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av nämnden Kultur- och 

fritidsnämndens 
ordförande med vice 
ordförandena som 
ersättare.
Kontrasignering av 
samhällsbyggnads-
chefen med 
nämndens sekreterare 
som ersättare

1.2 Underteckna avtal samt underteckna andra 
handlingar och skrivelser i övrigt. Samhällsbyggnadschef 

samt respektive 
enhetschef
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C 15:3 Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden 5 (10) 

Nr Ärende Lagrum Delegat

Kurser och konferenser Beslutande

2.1
Nämndsledamöters och ersättares  
deltagande i kurser, konferenser och 
liknande

Kultur- och 
fritidsnämnden

2.2
Ordförande, 1vice ordförande och 2 vice 
ordförande i nämnden fattar var och en 
beslut om deltagande i kurser, konferenser 
och liknande i upp till två dagar och/eller 
till ett högsta belopp motsvarande 10 % av 
ett prisbaslopp per gång (ett prisbasbelopp 
uppgår för år 2018 till 45 500 kronor). Som 
årlig begränsning gäller ett halvt 
prisbasbelopp.
För deltagande i kurser med mera som 
överstiger två dagar eller 10 % av ett 
prisbasbelopp samt i de fall den årliga 
begränsningen har överskridits fattas beslut 
om deltagande av styrelse, nämnd eller 
utskott.

Ordföranden, 1 v 
ordföranden, 2 v 
ordföranden
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C 15:3 Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden 6 (10) 

Nr Ärende Lagrum Delegat

3 FÖRVALTNINGSÄRENDEN

3.1 Besluta att avslå en begäran om att få ta del 
av allmän handling eller att lämna ut allmän 
handling med förbehåll

Samhällsbyggnadschef 
med nämndens 
sekreterare som 
ersättare

3.2 Pröva om skrivelse med överklagande 
inkommit i rätt tid och avvisa för sent inkommit 
överklagande

Samhällsbyggnadschef 
med nämndens 
sekreterare som 
ersättare
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C 15:3 Delegeringsregler för kultur- och fritidsnämnden 7 (10) 

Nr Ärende Lagrum Delegat

4 UPPHANDLING  M.M Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling

4.1
Besluta om att delta i och avbryta 
upphandlingar, fatta tilldelningsbeslut, 
teckna och förlänga avtal som inte är 
verksamhets- eller kommunövergripande 
upphandlingar i enlighet med gällande 
direktupphandlingsgräns på 15 % av 
gällande tröskelvärde.

Direktupphand-
ling

Samhällsbyggnadschef 
samt respektive 
enhetschef inom 
kultur och fritid

4.2
Beslut om att delta i och avbryta 
upphandlingar, fatta tilldelningsbeslut, 
teckna och förlänga avtal i 
verksamhetsövergripande upphandlingar i 
enlighet med gällande tröskelvärde.

Under 
tröskelvärdet 

Samhällsbyggnadschef

4.3
Besluta om att delta i upphandlingar av 
strategisk betydelse samt över gällande 
tröskelvärde

Upphandling Kultur- och 
fritidsnämnden
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Nr Ärende Lagrum Delegat

4.4 Beslut att fatta tilldelningsbeslut, teckna 
och förlänga avtal och avbryta 
upphandlingar av strategisk betydelse.

Upphandling Samhällsbyggnadschef

4.5
Förordna ombud att föra nämndens talan 
i förvaltningsrätten, kammarrätten, Högsta 
förvaltningsdomstolen avseende 
överprövning av upphandling.

Samhällsbyggnadschef

4.6 Försäljning av lös egendom.
Samhällsbyggnadschef 
samt respektive 
enhetschef inom 
kultur och fritid
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Nr Ärende Lagrum Delegat

5 ÖVRIGT

5.1
Ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, 
regionbidrag eller motsvarande som inte 
innebär kommunal medfinansiering eller 
tillsättande av nya tjänster (Kfn § 83/2017)

Samhällsbyggandschef

5.2
Besluta om fördelning av föreningsbidrag 
enligt fastställda riktlinjer Samhällsbyggandschef

5.3
Besluta om lotteriregistrering, inkl. att 
godkänna föreståndare, utse kontrollant 
och fastställa arvode för denne

Enhetschef fritid

5.4 Besluta i brådskande ärenden där 
sammanträde inte kan avvaktas Ordföranden i kultur- 

och fritidsnämnden

5.5
Vara arkivansvarig i enlighet med 
kommunens arkivreglemente Samhällsbyggandschef
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Nr Ärende Lagrum Delegat

6 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

6.1 Ansvar för registerförteckning Kommunchef

6.2 Beslut om utlämnande av 
registerutdrag

GDPR art 15 Samhällsbyggandschef

6.3 Yttrande till förvaltningsdomstol i 
ärende gällande utlämnande av 
registerutdrag

Samhällsbyggandschef

6.4 Beslut om överklagan i ärende 
gällande utlämnande av registerutdrag

Samhällsbyggandschef

6.5 Beslut vid begäran om rättelse, 
radering eller blockering av 
personuppgifter

Samhällsbyggandschef

6.6 Yttrande till förvaltningsdomstol i 
ärenden gällande rättelse, radering 
eller blockering av personuppgifter

Samhällsbyggandschef

6.7 Beslut om överklagan i ärende 
gällande rättelse, radering eller 
blockering av personuppgifter

Samhällsbyggandschef

6.8 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal

Delegaten med rätt att 
teckna huvudavtalet
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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 16 november 2020 Dnr KFN 2020/42

kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta förslag till ny biblioteksplan för perioden 2022-2026. Förslag till 
ny plan ska behandlas i nämnden i september 2021.

Ärendebeskrivning
En biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som ska ge riktlinjer och 
struktur för biblioteksverksamhetens utveckling i kommunen. 
Biblioteksplanen omfattar visioner och långsiktiga effektmål för 
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen ska ses som en strategisk
resurs i tillväxt- och utvecklingsarbetet inom kommunen.

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, 17 §) ska alla kommuner anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet.

Den 13 december 2016, § 91/2016, beslutade kultur- och fritidsnämnden 
att anta förslag till Biblioteksplan 2017-2021.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017, § 204/2017 att 
fastställa biblioteksplan 2017-2021, handlingsid Ks 2017.4667.

Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och 
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden 
har ansvaret för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska 
behandlas i båda nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

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

Barnperspektivet
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I nuvarande biblioteksplan finns ett särskilt avsnitt om barn och unga.

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

Uppföljning
I bibliotekslagen § 16 står följande: Myndigheten ska tillsammans med 
kommunerna och landstingen följa upp hur de planer för 
biblioteksverksamheterna som antagits har utformats och hur de används.

Beslutsunderlag
Biblioteksplan 2017-2021 reviderat förslag, handlingsid: Kfn 2020.504
Ks  § 204/2017 Biblioteksplan 2017-2021, handlingsid: Ks 2020.506
Kfn § 15/2017 Biblioteksplan, handlingsid: Kfn 2020.507
Fn § 6/2017 Biblioteksplan, handlingsid: Kfn 2020.508

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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FÖRORD

Idag kan vi se att medborgaren har ett stort behov en öppen och tillgänglig 
mötesplats. Bibliotekens uppgift är att vara den mötesplatsen som är tillgänglig för 
alla människor i vårt samhälle. Det globala, nationella och lokala samhället är i 
ständig förändring och detta avspeglar sig också i bibliotekets verksamhet. 
Bibliotekets uppdrag är därför idag väldigt annorlunda mot vad det var tidigare. 
Biblioteket behöver ständigt utveckla sig för att vara en demokratisk och 
kunskapsförmedlande aktör.

Biblioteket är en av de platser i samhället som är tillgängligt för alla att komma till 
utan att det ställs några motkrav på dig som människa. Biblioteken ska vara en 
demokratisk och öppen mötesplats och ska ses som en självklar resurs i det 
livslånga lärandet. I en tid av förändrade informationsvanor och snabb 
teknikutveckling ställs det stora krav på att biblioteket förutom att verka för kontinuitet 
även är med i förändringen av samhället. Vi behöver utvecklas i takt med samhället 
men allra helst hålla oss i framkant så att vi kan vara en resurs när medborgarna 
behöver det. 
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Syfte och uppdrag

Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt 
och hållbart samhälle. Bibliotekslagen anger att alla medborgare ska ha tillgång till ett 
folkbibliotek för att främja intresset för läsning och tillgång till litteratur. Biblioteket ska 
avgiftsfritt tillhandahålla litteratur oavsett publiceringsform och utbudet av medier och 
tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Biblioteket ska tillhandahålla 
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Enligt 
bibliotekslagen ska samtliga kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet inom biblioteksområdet. 

Biblioteksplanen ska ses som ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett 
strategiskt och strukturerat sätt kunna tillvarata befintliga biblioteksresurser, skapa en 
beredskap för framtidens krav samt stimulera till utveckling. Genom en biblioteksplan 
kan därför biblioteken utveckla och tydliggöra målsättningarna med verksamheten 
och planen kan på så sätt peka ut en tydlig riktning för bibliotekets verksamhet. 
Utifrån biblioteksplanen ska det årligen utarbetas handlingsplaner för 
biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen anger strategiska mål och 
utvecklingsområden för biblioteksverksamheten i Tomelilla kommun.

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Särskild 
uppmärksamhet ska också ägnas åt personer med funktionsnedsättning, nationella 
minoritetsgrupper och personer med annat modersmål än svenska, bland annat 
genom att erbjuda litteratur anpassad efter deras behov. Ett av målen i 
bibliotekslagen är att biblioteket och dess personal ska verka för att öka kunskapen 
om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 
deltagande i kulturlivet.

I 2 kap. 36 § skollagen, som började tillämpas 1 juli 2011, står det att eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller såväl 
offentliga som fristående skolor. För skolbiblioteken gäller även 6-8§ i 
bibliotekslagen. Biblioteksplanen innefattar Tomelilla kommuns folk- och skolbibliotek 
och är antagen av kommunfullmäktige. 

Till grund för planen ligger olika styrdokument som Tomelilla kommuns vision, 
värdegrund och strategiska målområde, bibliotekslagen, Unescos 
folkbiblioteksmanifest, barnkonventionen, Regions Skånes kulturplan (avsnitt 
biblioteksverksamhet), Tomelilla kommuns tillgänglighetsplan 2015-2018 samt 
medborgarundersökning (SCB: statistik, medborgarundersökning 2014).

Biblioteksplanen är reviderad utifrån biblioteksplanen 2014-2016, (antagen i 
kommunfullmäktige 2013-11-16 KF§185/2013). Revision har skett av kultur och 
fritidsverksamheten samt av skolverksamheten och har behandlats av kultur- och 
fritidsnämnden samt i familjenämnden.  
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OMVÄRLDSFAKTORER

Förutom den allmänna samhällsutvecklingen inom ekonomi och politik finns det ett 
flertal omvärldsfaktorer som har särskilt stor inverkan på biblioteksverksamheten. På 
relativt kort tid har samhället genomgått stora förändringar, från industrisamhälle till 
kunskaps- och informationssamhälle, men även från kommunikationssamhälle till 
upplevelsesamhälle. Globaliseringen ökar, samhället går mot ökad mångfald 
samtidigt som det också alltmer präglas av individens önskemål. Den enskilda 
människan vänder sig i allt högre utsträckning till biblioteket då det är den plats i 
samhället som alla kan vända sig till oavsett bakgrund, ekonomi, etnicitet m.m.

Folkbiblioteken har som uppgift att värna om demokrati och yttrandefrihet, arbeta 
med läsfrämjande, ge alla möjlighet att ta del av kultur, kunskap och information på 
en fri och neutral mötesplats. Det livslånga lärandet är en självklarhet, detta gäller 
såväl det formella som informella lärandet. I hela landet minskar bibliotekens 
besökssiffror och utlåningsstatistik, alltfler bibliotekstjänster sker via internet. 
Undersökningar visar på minskat läsande, samtidigt som villkoren för läsning 
förändras. Ny teknik ger upphov till ett nytt medieutbud som kan ge nya medievanor 
och nya former av kulturutövning. Tillgången till informations- och kunskapsnät 
kommer att bli allt viktigare i takt med att samhällsutvecklingen blir alltmer 
kunskapsberoende – varför även kunskap om hur informationsteknik kan användas 
för kunskapsinhämtning och lärande blir en alltmer självklar förutsättning för 
delaktighet i samhälls- och kulturlivet. Det är en stor utmaning för biblioteken att följa 
och möta upp biblioteksanvändarnas nya behov. 

Den medborgarundersökning som presenterades av SCB under hösten 2014 visar 
på en del utvecklingsbehov i Tomelilla kommun där biblioteket kan medverka till 
förbättringar bland annat inom utbildning och fritidssysselsättning men också vad 
gäller information till medborgarna. Utbildningsmöjligheterna bedöms vara färre i 
Tomelilla i förhållande till de totalt 129 kommuner som deltog i undersökningen. Här 
fyller biblioteket en viktig funktion genom att verka för ett livslångt lärande och en 
stärkt digital delaktighet. Med den samlade kompetensen hos personalen, sina 
samlingar, sina IT-resurser och sin programverksamhet utgör biblioteket en viktig 
informations- och kunskapsresurs för medborgarna i kommunen. 

Likaså kan biblioteket – genom sin alltmer betydande funktion som mötesplats och 
upplevelsecentrum – medverka till förbättringar avseende det framkomna missnöjet i 
SCB:s undersökning vad gäller möjligheter till fritidssysselsättning. Till biblioteket är 
var och en välkommen att använda lokalen och biblioteksresurserna utifrån såväl 
egna behov som i interaktion med andra vid anordnade aktiviteter.

SCB:s medborgarundersökning visar även på att invånarna i Tomelilla upplever en 
brist på tillgång till kommunal information. Som neutral mötesplats och 
kunskapscentrum kan biblioteket utgöra en arena där kommunala verksamheter kan 
presentera information som man vill nå ut med till medborgarna.

30



6

NULÄGE

Boende i och kring Tomelilla kommun har tillgång till folkbiblioteket som utgörs av 
huvudbibliotek i tätorten, samt filialer i Brösarp, Onslunda och Smedstorp. 
Huvudbiblioteket ligger i det centralt belägna kulturhuset och lokalerna är väl 
anpassade för verksamheten. Biblioteket samverkar i stor utsträckning med de övriga 
verksamheter som bedrivs i kulturhuset; konsthall, kulturskola, jazzarkiv och 
turistbyrå. Huvudbiblioteket har öppet 42 timmar i veckan.

Filialerna är integrerade i de kommunala byskolorna (F-6), vilka ligger centralt och 
tillgängligt i respektive by. Skolorna är den användargrupp som tenderar att använda 
filialbiblioteken i störst utsträckning. Filialbiblioteken har öppet förmiddagar och 
kvällar. Brösarp har öppet totalt 11 timmar/vecka medan Onslunda och Smedstorp 
har öppet totalt 8 timmar vardera per vecka. Smedstorps skola 110 elever, Onslunda 
skola 121 elever, Brösarps skola 84 elever.

Skolbibliotek i kommunen
I kommunen finns det nio skolor: sex F-6 skolor (varav en friskola), en 7-9 skola, en 
gymnasieskola (friskola) samt en folkhögskola. Tre kommunala skolor har egna 
skolbibliotek och dessa är bemannade i olika utsträckning. Som nämnts tidigare 
nyttjar skolan filialbiblioteken i sin verksamhet. Samtliga grundskolor får genom 
folkbibliotekets läsfrämjandeplan ta del av regelbundna läsfrämjande åtgärder.

De kommunala skolbibliotekens bestånd ingår i folkbibliotekets datorsystem. Inköp 
och gallring sköts huvudsakligen av folkbiblioteket. Beståndet på de kommunala 
skolbiblioteken är relativt uppdaterat, framförallt vad gäller skönlitteratur. Anslaget för 
medieinköp fastställs av respektive skolas rektor.

Kastanjeskolan är kommunens enda skola för år 7-9. Skolans bibliotek är öppet 20 
timmar/vecka, fördelat på tre dagar. Skolbiblioteket bemannas av en 
biblioteksassistent. Under ht 2016 har Kastanjeskolan 377 elever.

Byavångsskolan har öppet ca 17 timmar/vecka, fördelat på 3 dagar. Under ht 2016 
har Byavångsskolan 236 elever. Skolbiblioteket bemannas av en biblioteksassistent 
som arbetar 50%. Övrig tid utöver öppethållande i biblioteket läggs på läsfrämjande 
arbete i klasserna.

Lindesborgsskolan har öppet hela skoldagen och är bemannat 16 timmar i veckan, 
fördelat på 5 dagar. Under ht 2016 har Lindesborgsskolan 334 elever. Skolbiblioteket 
bemannas av skolpersonal med avsatt tid för detta uppdrag.

Friskolor samt folkhögskola
Det finns en friskola i kommunen som bedriver F-6-verksamhet. Där finns ett 
obemannat skolbibliotek. Under 2016 - 2017 bygger skolan upp ett enklare 
biblioteksdatasystem för att administrera böcker, utlåning etc. Biblioteket är alltid 
tillgängligt för eleverna under skolans öppettider. Friskolan har genom avtal med 
folkbiblioteket tillgång till de aktiviteter som den läsfrämjande verksamheten 
innefattar. Friskolan drivs av Tryde friskolas ekonomiska förening. Under ht 2016 har 
Tryde friskola 138 elever.
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I kommunen finns även en friskola för gymnasieelever, Bollerups 
naturbruksgymnasium. Biblioteket är bemannat delar under dagen och har inga fasta 
öppettider. Tjänsten är en kombinerad specialpedagog/skolbibliotekarie-tjänst. Det 
biblioteksdatasystem som används är Dantek Bibliomatik. Huvudman för 
gymnasieskolan är Stiftelsen lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut 
Bollerup. Under ht 2016 har Bollerups naturbruksgymnasium 230 elever.

Österlens folkhögskola har ett skolbibliotek som är bemannat en dag i veckan 8.00-
16.00. Bemanningen sköts av två lärare. Eleverna har tillgång till skolbiblioteket 
under alla tider på dygnet. Man använder ett eget datorsystem. Skolans huvudman 
är Föreningen Österlens folkhögskola. Under ht 2016 har Österlens folkhögskola ca 
300 elever.
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VISION och VÄRDEGRUND

Tomelilla 2020
Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!
Tomelilla skall vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart 
samhälle för kommande generationer. Livskvalitet är nyckelbegreppet i vår vision och 
vår värdegrund.

Värdegrund

Tomelilla – livskvalitet i dialog – Platsen där du möts av tillit och där delaktighet är 
en rättighet.

Tomelilla – livskvalitet för alla – Platsen att bo på där alla människor känner 
trygghet och möts med nyfikenhet, ömsesidig respekt och lika värde.

Tomelilla – tillväxt för livskvalitet – Platsen där vi utvecklar och satsar på skola, 
natur, företagsamhet och bostäder.

Tomelilla – livskvalitet med kreativitet och glädje – Platsen med en atmosfär som 
ger livslust.
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BIBLIOTEKETS VISION 

Biblioteket ska som kulturell mötesplats bidra till individens livslånga lärande. Genom 
att stödja människors individuella behov av information och lärande kan biblioteken 
bidra till lokal utveckling och tillväxt samt till individens växande. 
Ledord är berättelse-mötesplats-folkbildning. 

Bibliotekets uppdrag 
I Tomelilla kommun ska det finnas folkbibliotek såväl i tätorten som i byarna, de ska 
vara öppna och tillgängliga för alla – dvs alla kommuninvånare ska kunna nyttja 
biblioteksservicen såväl fysiskt som digitalt oavsett var i kommunen man bor. 
Biblioteket ska vara tillgängligt så att människor från alla samhällsgrupper, av alla 
kön och i alla åldrar kan mötas. Biblioteken har därför en viktig roll att fylla för att 
motverka alla former av segregation och kunskapsklyftor. Det ska ges möjlighet till fri 
tillgång till läsupplevelser och kunskapskällor. Såväl det traditionella tryckta mediet 
som det digitala ska finnas tillgängligt. Det ska vara lätt för användarna att hitta det 
de söker, därför har biblioteket ett ansvar för systematisering, kvalitet och relevans i 
sina medier och digitala informationsresurser. Bibliotekens roll i det livslånga lärandet 
ska stärkas. Biblioteket ska utvecklas ytterligare som kunskapscentrum med ett stort 
utbud av medier, aktiviteter och tjänster. Kraven på utbildning och 
kompetensutveckling ger biblioteken en nyckelroll både för att höja kunskapsnivån 
och för att öka den kulturella kompetensen. Biblioteket ska inbjuda till kulturella 
möten och verka som en social mötesplats för medborgarna med folkbildning i fokus. 
Barn och unga är framtiden, därför ska biblioteken arbeta med särskilt fokus på 
dessa och ska fungera i ännu högre utsträckning som mötesplats för barn och unga, 
där de har tillgång till datorer, litteratur i alla former, spel, film, musik, sittplatser osv.

Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information för 
medborgaren. Bibliotekets webbplats ska vara interaktiv, dynamisk, informativ och 
lättillgänglig. Biblioteksverksamheten har en öppen dialog och samverkar med såväl 
interna som externa aktörer för att kunna erbjuda ett så bra verksamhetsutbud som 
möjligt. 

VERKSAMHETSMÅL FÖR BIBLIOTEKET

Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har 31 oktober 2016 för åren 2017 - 2019 
antagit målet: Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska öka. 
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FOKUSOMRÅDEN 

Utifrån kommunens och bibliotekets visioner och uppdrag har arbetet för att utveckla 
och stärka biblioteksverksamheten i kommunen utmynnat i två fokusområden: Det 
tillgängliga biblioteket och Barn o Unga.

Det tillgängliga biblioteket

Det är viktigt att tillgänglighetsaspekten genomsyrar hela biblioteksverksamheten vad 
gäller lokaler, öppettider, medieformat och tillgång till information. Alla medborgare 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha 
tillgång till bibliotek.

Biblioteket ska vara en mötesplats med ett allsidigt utbud för kommuninvånarna. 
Programverksamheten som biblioteket bedriver är bred, kostnadsfri och öppen för 
alla. Utöver författarbesök och föreläsningar finns det flera återkommande 
programpunkter, såsom språkcafé, stickcafé och öppen bokcirkel som utgör viktiga 
sociala mötesplatser.

Bibliotekets läsfrämjande verksamhet är en naturlig del och självklar utgångspunkt för 
såväl dagligt arbete som programverksamhet. Det handlar om alltifrån 
beståndsarbete, tillgängliggörande och marknadsföring till läsinspirationstillfällen och 
författarbesök.

Biblioteket arbetar med tillgänglighet på flera områden och särskild uppmärksamhet 
riktas mot personer med särskilda behov, samt personer med annat modersmål än 
svenska. Detta bland annat genom språkcaféverksamhet samt genom att erbjuda 
litteratur som är anpassad för dessa gruppers behov, till exempel i olika medieformer 
eller på olika språk. I Tomelilla finns uppskattningsvis ett 20-tal olika språk.

Uppsökande verksamhet bedrivs för att nå dem som beroende av ålder och/eller 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till biblioteket. Biblioteket har till exempel boken 
kommer-service och bokdepositioner på äldreboenden. 

Biblioteket bedriver läsombudsverksamhet för att utöka förmedlingen av litteratur. 
Detta genom att biblioteket erbjuder fortbildning, stöd och inspiration vid träffar och 
föreläsningar. 

Biblioteket erbjuder digital nedladdning eller direktnedladdning av talböcker för 
låntagare med läshinder. 

Biblioteket arbetar för att underlätta studierna för de studenter som är bosatta i 
kommunen, genom bland annat fjärrlån, hjälp med informationssökning och 
samarbete med distansutbildningar vid universitet och högskolor. 

Samhälls- och teknikutvecklingen ställer allt högre krav på digital delaktighet. Det är 
viktigt att biblioteket följer med i teknikutvecklingen och medverkar till att minska den 
digitala klyftan genom IT- och datorhandledningar samt informationstillfällen. Tillgång 
till och kunskap om den digitala kommunikationen är en förutsättning för att kunna 
delta i samhället. Biblioteken och dess personal har även stor betydelse genom att 
kunna vägleda bland stora informationsmängder.
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Genom samverkan med Region Skåne samt övriga folkbibliotek inom regionen 
tillgängliggörs ett stort medieutbud genom ett välfungerande och miljöanpassat 
distributionssystem.

Tomelilla bibliotek samverkar med biblioteken i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Skurup 
för att hålla en bra standard på de alltmer efterfrågade webb- och tekniktjänsterna. 
Dessa tjänster är övergripande och innefattar all verksamhet på biblioteket. Det är ett 
pågående och ständigt utvecklingsbart samarbete som gynnar medborgarna i de fem 
kommunerna.

Utvecklingsområden tillgänglighet

Integration
Mångspråkiga medier är en viktig del av bibliotekets utbud, liksom litteratur och 
medier som främjar integration och språkträning. För att tillgodose de ökade behov 
som finns i kommunen ska samverkan ske mellan flera olika aktörer, såväl inom 
kommunen som över kommungränserna. Utöver en utvidgning av det befintliga 
mediebeståndet ska biblioteket vidareutveckla integrationsarbetet genom aktiviteter 
såsom språkcaféer samt tillhandahålla biblioteksinformation på andra språk än 
svenska.

Digital delaktighet 
Biblioteket ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas 
för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i samhälls- och kulturlivet. För att 
motverka digitala klyftor ska biblioteket i ökad utsträckning erbjuda och marknadsföra 
tjänster såsom individuellt anpassad vägledning i IT- och datoranvändning samt 
workshops och informationstillfällen.

Biblioteket som mötesplats
Biblioteket ska verka för att i högre utsträckning fungera som en arena och självklar 
mötesplats för kommunala verksamheter och medborgare i alla åldrar. 

Läsfrämjande verksamhet
Genom att vidareutveckla och hitta nya former för den läsfrämjande verksamheten 
vill vi nå ut till nya målgrupper; öppna vägar till litteraturen för dem som inte läser 
samt ge fler möjlighet till konstnärliga upplevelser genom litteratur och 
kulturevenemang.

Filialer och meröppet 
Ett viktigt utvecklingsområde för biblioteksverksamheten är att införa meröppet vid 
kommunens biblioteksfilialer. Meröppet innebär att besökare kan använda biblioteken 
även under dagar när det inte finns personal på plats, liksom på kvällar och helger. 
Det ger en ökad tillgänglighet med bibehållen bemanning av biblioteken. Meröppna 
bibliotek samspelar med moderna levnadsvanor och utnyttjar effektivare en befintlig 
resurs och kan stärka bibliotekets roll i lokalsamhället. Meröppet kommer att innebära 
nya arbetssätt för personalen gentemot besökarna på filialerna.
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Barn och unga 

De tillgänglighetsaspekter som beskrivs i fokusområdet för Det tillgängliga biblioteket 
är givetvis lika relevanta för den biblioteksverksamhet som riktas mot barn och unga 
varför detta fokusområde i viss mån är överlappande, men med särskild 
uppmärksamhet riktad åt just barn och unga.

Läsning av skönlitteratur förmedlar insikt och förståelse för människans olika 
livssituationer och behov, läsningen skapar också lustfyllda upplevelser. Den bidrar 
till barn och ungas personliga utveckling. Bibliotekens läsfrämjande arbete är viktigt 
för att väcka lust och inspiration för läsning. Lusten att läsa grundläggs tidigt och det 
är också under de första åren som barnen lär sig hantera ett eget språk. 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Tomelilla bibliotek. Bibliotekets uppdrag 
är att arbeta med språkutveckling, att främja läsning och att stötta barn och unga i 
deras sökande efter kunskap och kreativt tänkande. Att stärka berättelsen oavsett 
medieform eller språk är av stor vikt. Att kunna läsa och förstå en text är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället varför det är av största vikt att 
erbjuda ett tillgänglighetsanpassat utbud som kommer alla till del. Till exempel 
erbjuds digital nedladdning eller direktnedladdning av talböcker för låntagare med 
läshinder.

Bibliotekets läsfrämjande verksamhet är även vad gäller barn och unga en naturlig 
del och självklar utgångspunkt för såväl dagligt arbete som programverksamhet. 
Tomelilla bibliotek har under lång tid fokuserat på att främja läsning långsiktigt och 
systematiskt. Förskolorna och skolorna i kommunen är viktiga samarbetspartners när 
det gäller att nå barnen i det läsfrämjande arbetet och biblioteket verkar både i 
bibliotekets lokaler och ute i de kommunala verksamheterna. Biblioteket har utarbetat 
en läsfrämjande handlingsplan som innebär att man har ett fördjupat samarbete med 
förskolorna och skolorna. I det läsfrämjande arbetet ingår att eleverna får 
biblioteksvisning i biblioteket och att de får möjlighet att träffa och möta en 
bibliotekarie. Biblioteket arrangerar också bokprat och författarbesök åt eleverna. I 
det läsfrämjande arbetet ingår också att biblioteket delar ut bokgåvor till barn och 
unga. 

Biblioteket samarbetar med verksamheter i kommunen som vänder sig till barn och 
unga men också till föräldrar. Biblioteket fungerar som social mötesplats för barn och 
unga och deras föräldrar. Biblioteket arbetar aktivt för att vara ett stöd åt dessa 
målgrupper i fråga om språkutveckling, det kan vara att visa vilka böcker som kan 
vara lämpliga beroende på ålder men det kan också vara av det mer interaktiva 
slaget att man får delta i en sångstund. I samarbete med BVC bjuds föräldragrupper 
in till biblioteket med sina barn. 

Biblioteket är en plats för möten mellan människan och ordet, mellan läsaren och 
boken, mellan nyfikenheten och kunskapen, mellan fantasi och verklighet. För att 
utvecklas som människa är det viktigt att du får uppleva med alla sinnen och att få 
vara delaktig och interagera med andra. Biblioteket, i samverkan med övriga 
verksamheter i kulturhuset, arbetar förutom med litteratur i alla former också med 
kulturuttryck som teater, musik, dans, film och konst. 
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Utvecklingsområden för barn och unga

Barns fritid
Biblioteken ska hitta fler vägar för att nå barn och unga på deras fritid. Detta som en 
del i det läsfrämjande arbetet men även för att utveckla biblioteket som mötesplats 
för dessa grupper. Fördjupad samverkan ska ske med aktörer inom kommunen men 
också externt.

Integration
Biblioteket ska utveckla arbetet med mångspråkig litteratur i samråd med förskola 
och skola. Biblioteket ska också vidareutveckla integrationsarbetet genom aktiviteter 
inom programverksamheten.
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SKOLBIBLIOTEK 

SKOLBIBLIOTEKENS VISION
Skolbiblioteken ska främja lärande där eleven stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och mänskliga värden. Skolbiblioteken ska ge förutsättningar för elever att 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga. Elever ska utveckla en vilja att handla också för andras bästa samt visa 
respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

MÅL FÖR SKOLBIBLIOTEKEN

Genom arbetet på skolbiblioteken ska fler elever nå måluppfyllelse. Skolbiblioteken 
ska vara en integrerad del av förskoleklassens, fritidshemmens och grundskolans 
pedagogiska verksamhet. Skolbibliotekarien och medieutbudet ska utgöra 
pedagogiska resurser i värdegrundsarbetet i skolan, samt ge elever möjlighet att 
sätta sig in i andra människors situation och se världen från olika perspektiv. 
Skolbiblioteket ska samordna och tillgängliggöra medier och information.

Utvecklingsområden för skolbiblioteken 

Skolbibliotekariens deltagande i det pedagogiska arbetet på skolan och i samarbetet 
med skolans personal ska öka, med särskilt fokus på värdegrundsarbete och  
läsfrämjande aktiviteter. Samverkan mellan folkbibliotek och skolbiblioteken bör 
utvecklas för ytterligare tillgänglighet. Detta sker redan idag med till exempel bokprat, 
temaplock, författarbesök och inköp. Skolbiblioteken ska i högre grad rikta sin 
verksamhet mot fritidshemmen.

I Barn- och utbildnings IKT-plan står det att pedagogernas fokus ska ligga på ett 
förändrat arbetssätt som ger ett mer likvärdigt och elevaktivt arbetssätt genom 
gemensamma digitala samarbetsytor. Detta ska bland annat synas genom att 
”informationsteknik och källkritik tas upp som en naturlig del i alla arbetsområden där 
det är aktuellt. Källkritik och informationssökning sker i samarbete med t.e.x 
skolbibliotekarien.” Detta är ännu en punkt där skolbibliotekarien bör delta i det 
pedagogiska arbetet.
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UTVÄRDERING OCH REVIDERING

Planens giltighet 2017-2021
Biblioteksplanen ska i samverkan med kommunstyrelsens kultur- och fritidsnämnd 
och familjenämnden utvärderas och revideras vart femte år. Verksamheten ska 
utarbeta handlingsplaner kopplade till utvecklingsområdena som årligen ska 
utvärderas och följas upp i verksamhetsberättelsen. 
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Bilagor 
Tomelilla kommuns övergripande strategiområde

I Tomelilla kommun är de övergripande strategiområdena hållbar tillväxt, delaktighet 
och egenmakt, barn och ungas utveckling, trygghet och hälsa. 
Hållbar tillväxt 

MÅLOMRÅDE 1:1
Tomelilla kommun ska arbeta för att öka människors möjlighet till egen försörjning och genom aktiva 
satsningar förebygga framtida arbetslöshet. Sysselsättningen ska öka och samarbetet med 
näringslivet och våra grannkommuner ska förstärkas.

MÅLOMRÅDE 1:2
Alla kommunala verksamheter ska delta i arbetet med att stärka Tomelillas varumärke och medverka 
till att hela kommunen blir mer attraktiv för etableringar, besökare samt inflyttning.

MÅLOMRÅDE 1:3
För att långsiktigt bevara våra ekosystem samt minska påverkan på natur och människans hälsa ska 
bästa möjliga resursutnyttjande eftersträvas inom den kommunala verksamheten. Tomelilla kommun 
ska skapa möjlighet för att invånarna aktivt ska kunna delta i detta viktiga arbete.

MÅLOMRÅDE 1:4
Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar och varje generation ska bära sin del av 
kostnaden för våra välfärdssystem.

MÅLOMRÅDE 1:5
Väl fungerande kommunikationer och en utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för en bra 
vardag för alla. Tomelilla kommun ska aktivt arbeta för att utveckla infrastrukturen i hela Skåne för att 
kunna binda samman hela arbetsmarknadsområdet.

MÅLOMRÅDE 1:6
En god tillgång på bostäder är en förutsättning för att Tomelilla kommun ska kunna fortsätta att växa. 
Den kommunala verksamheten ska samverka med bostadsmarknadens aktörer för att underlätta att 
fler bostäder byggs.

Strategiområde 2

Delaktighet och egenmakt 

MÅLOMRÅDE 2:1
Individer, företag och föreningar ska vara nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och 
service och det ska vara snabbt och enkelt för alla att komma i kontakt med kommunen. Tomelilla 
kommun ska aktivt arbeta för en enklare vardag för privatpersoner och företag.

MÅLOMRÅDE 2:2
Invånarnas möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Tomelilla kommun ska stärka sin dialog 
med invånarna inför politiska beslut. Människors möjlighet att välja utförare av olika tjänster ska öka.

41



17

MÅLOMRÅDE 2:3
Människors ojämlika livsvillkor ska minska och särskilda insatser riktas mot landsbygdens utveckling.

MÅLOMRÅDE 2:4
Tomelilla kommun ska göras mer tillgängligt för människor med olika funktionsnedsättningar.

MÅLOMRÅDE 2:5
Tomelilla kommun ska vara en professionell och kompetent organisation som attraherar och kan 
behålla duktiga medarbetare. Alla anställda ges möjlighet att växa i organisationen utifrån sina egna 
unika förutsättningar.

Strategiområde 3

Barn och ungas utveckling

MÅLOMRÅDE 3:1
Förskolan i Tomelilla kommun ska hålla hög kvalitet och förskoleplats ska erbjudas inom skälig tid. Det 
ska vara en stimulerande och trygg plats för barnen.

MÅLOMRÅDE 3:2
Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar för att klara minst godkända resultat i skolan och bli 
behöriga för gymnasiestudier.

MÅLOMRÅDE 3:3
Tomelilla kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Kommunen ska 
tillsammans med föreningslivet, näringslivet och kommunala bolag verka för att fler barn och 
ungdomar får en mer meningsfull fritid.

MÅLOMRÅDE 3:4
Barn och ungas välmående ska stärkas. Alla har rätt till en uppväxt utan att bli mobbad eller kränkt på 
något sätt. De som behöver extra stöd för sin utveckling ska få det och i den omfattning som krävs.

MÅLOMRÅDE 3:5
Barn och ungdomar ska tidigt och regelbundet få nödvändig kunskap om arbetsmarknaden och 
näringslivet för att underlätta framtida yrkesval. Tomelilla kommun ska erbjuda ferieplatser till unga 
mellan 16-17 år som inte själva kan ordna sommarjobb.

Strategiområde 4

Trygghet och hälsa

MÅLOMRÅDE 4:1
I Tomelilla kommun ska alla känna sig trygga och säkra. Den offentliga miljön har en betydande roll 
och ska vara estetiskt tilltalande, ren och fri från skadegörelse.

MÅLOMRÅDE 4:2
Tomelilla erbjuder en trygg och god omsorg för äldre och människor i behov av stöd. Möjligheterna för 
brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska öka och kvaliteten på 
omsorgen ska höjas.

MÅLOMRÅDE 4:3
Tomelilla kommun ska stödja barn och unga och tillsammans med andra aktörer ska vi arbeta med att 
underlätta föräldraskapet. Kommunen ska sträva efter att ha en god kunskap om barns och ungas 
vardag.

MÅLOMRÅDE 4:4
Tomelilla kommun ska, i samverkan med andra aktörer, stödja förenings- och kulturlivet för en fortsatt 
positiv utveckling. Invånare och besökare ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet.
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MÅLOMRÅDE 4:5
Tomelilla kommun ska i samverkan med polis, föreningar och frivilligorganisationer aktivt motarbeta 
missbruk av spel, alkohol, narkotika och dopingpreparat samt minska användningen av tobak.

MÅLOMRÅDE 4:6
De kommunala verksamheterna ska främja invånarnas möjligheter till fysisk aktivitet och stötta sunda 
livsvanor.

Bibliotekslagen (Bil. 1) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/30/02/1374993b.pdf 

Skollagen (Bil. 2)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ 

Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf 

Barnkonventionen
https://unicef.se/barnkonventionen   

Regionala kulturplanen
 http://utveckling.skane.se/publikationer/strategier-och-planer/regional-kulturplan-for-
skane-2016-2019/ 

Tomelilla kommuns tillgänglighetsplan
http://www.tomelilla.se/fileadmin/tomelilla/public/Planer_och_program/Tillg%C3%A4n
glighetsplan/Tillg%C3%A4nglighetsplan%202011%20-%202014.pdf

SCB: statistik, medborgarundersökning 2014
http://www.scb.se/SiteSeeker/Find____364592.aspx?defst=True&q=medborgarunder
s%c3%b6kningen+tomelilla&resid=1035911917&ss=t&uaid=32EE6279986731250B
D5B308E22C55F8%3a38352E33302E3138362E33%3a5246877765982457395 
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Bilaga 1

Bibliotekslagen
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
Det allmänna biblioteksväsendet består av
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. sjukhusbibliotek,
5. högskolebibliotek,
6. lånecentraler, och
7. övriga offentligt finansierade bibliotek.

Syfte och ändamål
2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska
också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas tillgänglig för alla.

Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i
fråga om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller
enskilda huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap.
skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen.
4. För sjukhusbibliotek vid sjukhus med kommunalt huvudmannaskap
ansvarar landstingen.
5. För högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor som
omfattas av högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
6. För lånecentraler och övrig biblioteksverksamhet som enligt
särskilda bestämmelser är en uppgift för staten ansvarar staten.

Biblioteksplaner
4 § Kommunerna och landstingen ska anta planer för sin
biblioteksverksamhet.
Paragrafen motsvarar 7 a § andra stycket i 1996 års bibliotekslag
och någon ändring i sak avses inte. Övervägandena finns i 3.5.

Folkbibliotek
5 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara
tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och tjänster ska präglas
av allsidighet och kvalitet.
Folkbiblioteken ska särskilt främja användningen av informationsteknik
för kunskapsinhämtning och lärande.

Prioriterade grupper
6 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till
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läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur anpassad till deras
behov.

7 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer
med funktionsnedsättning, bland annat genom att erbjuda litteratur
anpassad till deras behov.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska,
bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska,
och
3. lättläst svenska.

Avgiftsfrihet
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på
annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett
publiceringsform.
Trots första stycket får folkbiblioteken ta ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra
liknande tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de har
lånat.

Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Det som
anges om folkbibliotek i 6–8 §§ gäller även skolbibliotek.

Regional biblioteksverksamhet
11 § Varje landsting bör bedriva regional biblioteksverksamhet med
syfte att främja folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveckling och
kvalitet.

Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet
och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa
bibliotek ska, inom de områden som anknyter till utbildning och
forskning vid universitetet eller högskolan, svara för biblioteksservice
samt i övrigt bistå och samverka med övriga delar av det allmänna
biblioteksväsendet i enlighet med vad som anges i 14 och 15 §§.

Lånecentraler
13 § För en kompletterande medieförsörjning ska det finnas en eller
flera lånecentraler.

Samverkan
14 § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet
ska samverka.

15 § Regional biblioteksverksamhet samt högskolebibliotek, lånecentraler
och andra statligt finansierade bibliotek ska
1. avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
folkbibliotekens förfogande, och
2. i övrigt samverka med folkbiblioteken och skolbiblioteken och
bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god
biblioteksservice.
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Folkbiblioteken får ställa litteratur till förfogande för andra offentligt
finansierade bibliotek.

Uppföljning
16 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell
överblick och ansvara för samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med kommunerna och
landstingen följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som
antagits har utformats och hur de används.

Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013, då bibliotekslagen (1996:1596)
ska upphöra att gälla.
Enligt bestämmelsen träder den nya lagen i kraft den 1 juli 2013.
Samtidigt ska bibliotekslagen (1996:1596) upphöra att gälla

Skollag (2010:800) 
36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 november 2017

Justerandes sign

Ks § 204 Dnr KS 2017/12

Biblioteksplan 2017 -2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa biblioteksplan 2017-2021, handlingsid 
Ks 2017.4667.

Ärendebeskrivning
Planperioden för Tomelilla kommuns biblioteksplan gällande 2013-2016 är 
nu till ända. En revidering av planen har skett och hänsyn har i denna tagits 
till samhällsförändringar som kan påverka bibliotekens verksamhet.

Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och 
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har 
ansvaret för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska 
behandlas i båda nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa biblioteksplan 2017-2021, handlingsid 
Ks 2017.4667. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2017, handlingsid: Ks 2017.4809.
Biblioteksplan 2017-2021 Tomelilla kommun – reviderat förslag, handlingsid 
Ks 2017.4667.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 91/2016:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner reviderad biblioteksplan för Tomelilla 
kommun 2017-2021 och översänder densamma till kommunstyrelsen för 
fastställande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 november 2017

Justerandes sign

§ 204 forts.

Familjenämndens arbetsutskott § 5/2017: Familjenämnden godkänner 
förslag till biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017-2021 med tillägget att 
IKT bör lyftas in och översänder densamma till kommunstyrelsen för 
fastställande.

Familjenämnden § 6/2017:
Familjenämnden godkänner förslag till biblioteksplan för Tomelilla kommun 
2017-2021 medföljande tillägg under rubriken SKOLBIBLIOTEK sidan 14 i 
sista stycken med rubrik ”Utvecklingsområden för skolbiblioteken”, och 
översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande.

I Barn och utbildnings IKT-plan står det att pedagogernas fokus ska ligga på 
ett förändrat arbetssätt som ger ett mer likvärdigt och elevaktivt arbetssätt 
genom gemensamma digitala samarbetsytor. Detta ska bland annat synas 
genom att ”Informationsteknik och källkritik tas upp som en naturlig del i 
alla arbetsområden där det är aktuellt. Källkritik och informationssökning 
sker i samarbete med t.ex. skolbibliotekarien.” Detta är ännu en punkt där 
skolbibliotekarien bör delta i det pedagogiska arbetet.

Kultur- och fritidsnämnden § 15/2017:
Kultur- och fritidsnämnden antar reviderad version av Biblioteksplan 2017-
2021 och översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2017:
Kommunstyrelsen beslutar fastställa biblioteksplan 2017-2021, handlingsid 
Ks 2017.4667.
_________

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Tf. kommunchef Helena Berlin
Kultur- och fritidschef Marina Hansson
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2017

Justerandes sign

Kfn § 15 Dnr KFN 2016/50

Biblioteksplan

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar reviderad version av Biblioteksplan 2017-
2021 och översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande.

Ärendebeskrivning
Den 13 december 2016, § 91/2016, beslutade kultur- och fritidsnämnden att 
anta förslag till Biblioteksplan 2017-2021.

Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och 
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har 
ansvaret för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska 
behandlas i båda nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

Familjenämnden beslutade den 25 januari 2017, § 6/2017, om följande tillägg 
till Biblioteksplan 2017-2021:
”I Barn och utbildnings IKT-plan står det att pedagogernas fokus ska ligga 
på ett förändrat arbetssätt som ger ett mer likvärdigt och elevaktivt arbetssätt 
genom gemensamma digitala samarbetsytor. Detta ska bland annat synas 
genom att informationsteknik och källkritik tas upp som en naturlig del i alla 
arbetsområden där det är aktuellt. Källkritik och informationssökning sker i 
samarbete med t.ex. skolbibliotekarien. Detta är ännu en punkt där 
skolbibliotekarien bör delta i det pedagogiska arbetet.”

Familjenämndens beslut har lett fram till en revidering av Biblioteksplan 
2017-2021, ett tillägg under rubriken SKOLBIBLIOTEK, med underrubrik 
”Utvecklingsområden för skolbiblioteken”.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 februari 2017

Justerandes sign

Kfn § 15 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar reviderad version av Biblioteksplan 2017-
2021 och översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Elin Dofs, handlingsid: Kfn 2017.78.
Biblioteksplan 2017-2021, handlingsid: Kfn 2017.79.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 91/2016:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner reviderad biblioteksplan för Tomelilla 
kommun 2017-2021 och översänder densamma till kommunstyrelsen för 
fastställande.
_________

Beslutet skickas till:
Enhetschef kultur och bibliotek Kristin Svensson
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 januari 2017

Justerandes sign

Fn § 6 Dnr FN 2017/9

Remiss - Biblioteksplan 2017-2021

Familjenämndens beslut
Familjenämnden godkänner förslag till biblioteksplan för Tomelilla kommun 
2017-2021 medföljande tillägg under rubriken SKOLBIBLIOTEK sidan 14 i 
sista stycken med rubrik ”Utvecklingsområden för skolbiblioteken”, och 
översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande.

I Barn och utbildnings IKT-plan står det att pedagogernas fokus ska ligga på 
ett förändrat arbetssätt som ger ett mer likvärdigt och elevaktivt arbetssätt 
genom gemensamma digitala samarbetsytor. Detta ska bland annat synas 
genom att ”Informationsteknik och källkritik tas upp som en naturlig del i 
alla arbetsområden där det är aktuellt. Källkritik och informationssökning 
sker i samarbete med t.ex. skolbibliotekarien.” Detta är ännu en punkt där 
skolbibliotekarien bör delta i det pedagogiska arbetet.

Ärendebeskrivning
Planperioden för Tomelilla kommuns biblioteksplan gällande 2013-2016 är 
nu till ända. En revidering av planen har skett och hänsyn har i denna tagits 
till samhällsförändringar som kan påverka bibliotekens verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden godkänner förslag till biblioteksplan för Tomelilla kommun 
2017-2021 och översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande.

Beslutsunderlag
Biblioteksplan 2017-2021, handlingsid: FN 2017.16
Förslag till ändring, handlingsid: FN 2017.196
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: FN 2017.195
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 januari 2017

Justerandes sign

Fn § 6 forts.

Tidigare behandling
Familjenämndens arbetsutskott § 5/2017:
Familjenämnden godkänner förslag till biblioteksplan för Tomelilla kommun 
2017-2021 med tillägget att IKT bör lyftas in och översänder densamma till 
kommunstyrelsen för fastställande.
_________

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 1 december 2020 Dnr KFN 2020/38

kultur- och fritidsnämnden

Internkontrollplan 2021 kultur- och 
fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta intern kontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 
november 2020 att följande riskområden ska ingå i nämndens 
internkontrollplan för 2020:

- Riskid 2: Föreningsbidrag. Att korrekt belopp är utbetalt till rätt 
förening

- Riskid 3: Inbrott, stöld, vandalisering. Att de rutiner som finns 
följs. Att verksamheten stänger och låser. Att bärbara datorer tas 
hem eller låses in.

- Riskid 8: Hemsidan. Att hemsidans delar om kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet är korrekt.

- Riskid 9: Sårbart ledarskap. Hur leder man en verksamhet med 32 
medarbetare?

Utifrån riskområdena har förvaltningen utarbetat en intern kontrollplan 
med handlingsid: Kfn 2020.502. 

Ekonomiska konsekvenser
Att anta internkontrollplanen får inga ekonomiska konsekvenser men en 
väl fungerande internkontroll kan ge positiva ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet
Föreningsbidragen vänder sig till stor del till barn så det är viktigt att 
korrekt belopp utbetalas till rätt förening.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Uppföljning
Planen kommer följas upp tertialvis samt efter årets slut.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2021, handlingsid: Kfn 2020.502
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 2020-12-01

Kultur och fritid

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Internkontrollplan 2021
Verksamhet: Kultur- och fritidsnämnden

Risk-
id

Risk
Att en negativ händelse 
inträffar

R
is

kv
är

de Kontrollmoment
Vad ska granskas?

Kontrollmetod
Hur ska granskningen 
utföras?

Omfattning/ 
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

Ansvarig
för genomförandet av 
granskningen

Rapporteras 
till
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras?

Rapporterings-
tidpunkt
När ska granskningen 
rapporteras?

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

2 Att korrekt belopp är 
utbetalt och till rätt 
förening.

Stickprov av 
handlingar

En månad efter 
det att utbetalning 
har gjorts av 
föreningsbidrag.

Enhetschef Verksamhetschef September (VC) 
och oktober 
(nämnd)

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

4 Att de rutiner som 
finns följs. Att 
verksamheten stänger 
och låser. Att bärbara 
datorer tas hem eller 
låses in.

Observationer, intervju 
med personer i 
verksamheten (åtta 
stycken)

En gång per år 
(april)

Enhetschef Verksamhetschef Maj (VC) och juni 
(nämnd)

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

6 Att hemsidans delar 
kring kultur- och 
fritidsnämndens 
verksamhet 
överensstämmer.

Genomgång av 
hemsidan.

En gång per år 
(september)

Enhetschef Verksamhetschef Oktober (VC) och 
november (nämnd)
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9 Risk att med enbart 
en enhetschef blir 
det ett sårbart 
ledarskap

6 Hur leder man en 
verksamhet med 32 
medarbetare?

Intervju med berörd 
enhetschef samt fyra 
medarbetare

En gång per år 
(mars)

Verksamhetschef Direkt till nämnd Augusti (nämnd)

Förklaringar
Riskid
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen.

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

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

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

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

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

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

Rapporteras till 
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras.
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Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras. 
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 25 november 2020 Dnr KFN 2020/4

kultur- och fritidsnämnden

Anmälningsärenden Kfn den 15 december 2020

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 9 november

Kf 141/2020, Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023

Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -
drift-och balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning.

Kf § 139/2020, Avgifter och taxor 2021
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
förslaget.

Avgifter och taxor 2021
Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2021.

Information från Region Skåne
Regional utveckling avseende stöd till idéburna organisationer med 
allmänna samlingslokaler

Uppföljning av 2018-års granskning av kultur- och fritidsnämndens 
styrning, ledning och intern kontroll
På uppdrag av revisorerna följer KPMG AB upp de fördjupade 
granskningar som genomfördes revisionsåret 2018. 
Samhällsbyggnadschefen har besvarat ett antal frågor från KPMG. En 
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granskningsrapport kommer behandlas i nämnden efter att granskningen 
är avslutad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-11-25
Beslut - Kf § 141/2020 Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Kfn 2020.482
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Kfn 2020.481
Reservation mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 från 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Kfn 2020.480
Beslut -Kf § 139/2020 Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Kfn 
2020.484
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Kfn 2020.483
Information från Region Skåne, Regional utveckling avseende stöd till 
idéburna organisationer med allmänna samlingslokaler, handlingsid: Kfn 
2020.503
Uppfoljningsfragor 20-12-08, handlingsid: Kfn 2020.512

Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 141 Dnr KS 2019/199

Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort, 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras i TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB-förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga 
ytterligare stödåtgärder för individer som inte har den förväntade 
utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan 
IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig 
förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen försörjning 
och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering genom sociala investeringsfonden.
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Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
och Mona Nihlén (V) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.3541.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Peo Örnsved, Anders 
Rosengren, Kent Olofsson, Thony Blomgren och Jonas Olsson) reserverar 
sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2021, med plan 2022-2023, för Tomelilla kommun, 
kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 7 oktober 2020 och i 
kommunfullmäktige 9 november 2020. Dokumentet ”Mål och Budget 
2021med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun” innehåller förslag till 
resultat, -drift och balansbudget, investeringsplan och förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning.
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Beslutet innebär:
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning 2021
 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2023
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2021
 Fastställande av låneram
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala 

bolag
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag/förtydligande budget 2021

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning 
med ett resultat på 2 % av skatter och statsbidrag. 

Barnperspektivet
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv.

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.

Uppföljning
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 
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Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.
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Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 142/2020, handlingsid: Ks 2020.3174.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.3054.
Alliansens förord budget 2021, handlingsid: Ks 2020.3055.
Barnkonsekvens budget Allians 2021, handlingsid: Ks 2020.3427.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag 2021 - En starkare 
välfärd, handlingsid: Ks 2020.3400.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021, handlingsid: Ks 2020.3420.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 - Riktade uppdrag, handlingsid: Ks 
2020.3421.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 142/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.
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Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.’

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering sociala investeringsfonden.
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Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M), Bo Herou (KD), Leif Sandberg (C), Sander 
Dijkstra (M), Magnus Nilsson (C) och Carina Persson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V), Anders Throbäck (S), Tina Bergström-
Darrell (S) och Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiets budgetförslag, handlingsid: Ks 2020.3400, samt till 
beslutsförslag 2, 5, 6, 7, 8 och 9 i kommunstyrelsens förslag gällande god 
ekonomisk hushållning, låneram, borgen, borgensavgifter, 
resultatutjämningsreserv och omsättningstillgångar, samt tilläggsyrkandet att 
familjenämnden ska få i uppdrag att utreda framtida behov av barnomsorg 
med fokus på barngruppernas storlek, personalbehov och lokaler.

Per Gustafsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Peo Örnsved (SD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag, handlingsid: Ks 2020.3420, 
med ändringen att förbehållsbeloppet ska höjas till 500 kr och 
kommunstyrelsens budget för oförutsett minskar med 1,3 mnkr, samt till 
Sverigedemokraternas förslag på riktade uppdrag, handlingsid: Ks 2020.3421.
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Mikael Holmberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att familjenämndens tredje särskilda uppdrag ändras från 
”Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning” till ”Familjenämnden ges i uppdrag att 
utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare stödåtgärder för individer som 
inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med 
arbetsformerna mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer 
med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare 
ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.”

Christer Yrjas (C) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till Mikael Holmbergs 
ändringsyrkande gällande familjenämndens tredje särskilda uppdrag.

Per Gustafsson (SD) yrkar avslag på Mikael Holmbergs ändringsyrkande 
gällande familjenämndens tredje särskildas uppdrag.

Beslutsgång 1 - budget
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag gällande mål och budget 
2021 med plan för 2022-2023: Kommunstyrelsens förslag, Sara Anheden 
med fleras förslag samt Per Gustafsson med fleras förslag. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ett motförslag till huvudförslaget ska tas fram. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller  
Sara Anheden med fleras förslag som motförslag i huvudvoteringen. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson med fleras förslag.
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Omröstning
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster, samt 12 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att Sara Anheden med fleras förslag ska 
vara motförslag i huvudomröstningen.

Ja-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Beslutsgång 2 – budget (forts)
Följande beslutsgång fastställs i huvudvoteringen:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sara Anheden med fleras förslag.

Omröstning
Med 12 ja-röster mot 7 nej-röster, samt 6 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), 
Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
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Beslutsgång 3 – Familjenämndens tredje särskilda uppdrag
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Mikael Holmberg med fleras förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Mikael Holmberg med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Mikael Holmberg med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 4 – SD1: Hemspråksundervisning och SFI
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 5 – SD2: Skriva och läsa
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 6 – SD3: Migrationskostnader
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 7 – SD4: Tiggeri
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts.

Beslutsgång 8 – SD5: § 3-område
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafsson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafsson med fleras förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Per 
Gustafsson med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Beslutsgång 9 – SD6: Skadestånd
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 10 – S+V: Barnomsorg
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anheden med fleras förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 141 forts. 

Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Sara Anheden med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson 
(SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), 
Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell 
(S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och 
Mona Nihlén (V).
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
Valnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink

73



1

Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla 
kommun

Sammanfattning

Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 7 oktober och i kommunfullmäktige den 9 november 2020. 
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och 
balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning. 
Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut:

Fastställande av skattesats 2021. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2021 i 
separat beslut.
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2021

o Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2021 

 Fastställande av resultat-och balansbudget för 2021-2023
o Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-

2023 i enlighet med förslaget i detta dokument

 Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2021
o Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och 

investeringsbudget för 2021 i enlighet med förslaget i detta dokument

 Fastställande av låneram
o Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram för 2021 på 320 

mnkr. 

 Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag
o Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

o Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften 
ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.

 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
o Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 

resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.
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Budgetprocessen 

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i januari. Temat var hur Tomelilla 
kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna 
från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades. 
Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samrådet 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2021. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, 
ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner. 

Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet 
har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag 
utgör en del av budgetförslaget.

Kommunstyrelsens beslutade i februari att skicka budgetremissen för åren 2021-2023 till 
nämnderna för att få en redovisning av de tre största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför inom respektive.

Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos och 
statsbidragsberäkningar.

Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar samt 
verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan januari månads utgång. 
Återredovisning från nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
2021.

Planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2021, 
Ks au §23. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle kommunfullmäktige fastställa 
budgeten för planperioden i juni men på grund av de kraftigt förändrade förutsättningar 
som Corona-pandemin orsakade beslutades att göra avsteg från tidplanen. Nämnderna 
lämnade sina remissyttrande under första kvartalet 2020 och investeringsberedningen 
hade sitt första sammanträde i juni men därefter blev det ett uppehåll under sommaren. 
SKR:s prognos i april och den befarade trenden som lämnades i juni pekade på en mycket 
svagare skatteintäktsutveckling än vad det fanns ekonomisk beredskap för. Första 
tertialuppföljningen efter 30 april prognostiserades ett positivt balanskravsresultat men i 
jämförelse med budgeterade 16,6 mnkr var prognostiserat resultatet 6,1 mnkr, dvs 10,5 
mnkr lägre än budget. Augustiprognosen från SKR visade dock på en förbättrad 
utveckling av de generella statsbidragen samt att skatteavräkningarna inte var så negativa 
som tidigare hade prognostiserats.
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 enligt Ks au § 23
förutsättningar enligt detta 
förslag

Skattesats 20,61 kr 20,61 kr
Antal invånare 13 640st 13 640st
Resultatmål 2,0% 2,0%
Internränta 1,50% 1,50%
Pris- o lönekompensation 2,5% 2,5%
Reserv 8,0 mnkr 8,0 mnkr

En generell uppräkning av kostnaderna har gjorts motsvarande 2,5 %. En stor 
osäkerhetsfaktor är att många av de kommunala löneavtalen fortfarande inte har fastställts 
med anledning av att lönerörelsen pausade i mars/april 2020. Överläggningar ska tas upp 
igen under hösten.

Styr- och målmodell
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, 
så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. 

Tomelilla kommuns nuvarande vision*

Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling.
Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer

Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar 
hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. 

*En ny vision är under beredning för att fastställas av kommunfullmäktige 9 november 2020. 

Målmodell
Nuvarande målmodell beslutades under 2018 av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges 
övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera 
nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till 
nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som 
information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av 
kommunfullmäktige . 
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Kommunfullmäktiges övergripande mål

Befolkningsutveckling
Befolkningen den 29 september 2020 var preliminärt totalt 13 691 invånare vilket är 75 
personer fler än vid årets början. Ökningen har genererats av ett positivt flyttnetto på 82 
invånare. Födelsenettot hittills under året är negativt, minus 7 invånare.

Skatteprognosen för 2021-2023 bygger på 13 640 invånare för 2021 och kommande åren 
13 705 invånare 2021 och 13 770 invånare 2022. Detta är ett lägre antagande än SKR:s 
riksprognos. 

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag
Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKRs 
cirkulär, 2020:32 med tillägg för de statsbidrag som höständringsbudgeten innebar.I 
utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften Intäkterna enligt 
tabellen nedan förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår 
till 20,61 kr
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RUR, resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det 
ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv  (RUR). En resultatutjämningsreserv 
utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för 
verksamheterna.
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt 
åren 2021-2022 En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering 
till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband 
med behandlingen av årsredovisningen för 2021. Ingen reservering till eller nyttjande av 
RUR görs i budget 2021 enligt detta förslag

Balanskrav

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag 
göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska 
återställas inom tre år.
De budgeterade resultaten för åren 2021 till 2023 är positiva enligt detta underlag. Inga 
gamla underskott från förgående år finns att återställa.

Investeringar
Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus 
årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad 
upplåning Nuvarande låga ränteläge består inte för evigt och om kommunen inte kan 
amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I 
budgetförslaget för 2021 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym 
självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver lånefinansiering . Detta täcks 
inom ramen för VA-kollektivets taxor. 

Exploateringsverksamhet

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras 
av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om 
kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen 
och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att 
likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning.
Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna 
typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade 
men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr. 
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Prioriterade investeringsobjekt
Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2021 framgår av tabellen nedan. 
För den skattefinansierade verksamheten är ramen 63,5 mnkr och för den 
taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 27,8 mnkr exklusive intäkter, total 
investeringsram för 2021 är 91,5 mnkr.

Förslag till investeringsbudget 2021
Verksamhet Investering 

2021
tkr

Investeringsobjekt/projekt

Fastighet 22 550
- varav skolor/förskolor 9 100 Västervångsskolan, Byavångsskolan
- övriga lokaler 10 000 Sport- o simhall, utebad, 

brandstationen
- inventarier/programvaror 450 Bil, underhållsprogram
- oförutsett 3 000

Gata/Park 23 200
- Asfalt 1 000 Enl plan
- GC-väg 2 500
- Gatubelysning 1 500
- Parker/lekparker 2 000 Lekparker enl plan, Stadsparken
- Gatuinvesteringar 7 500
- Välabäcken 1 000
- Förskönings-

/trygghetsskapande åtgärder
3 000 Enl samhällsbyggnadsnämndens 

förslag
- Namnbyte enskilda vägar 700
- Inventarier, julbelysning 800
- Belysningsstolpar 1 200
- tillgänglighet inkl oförutsett 2 000

Infrastruktur 6 000
- Fiberutbyggnad 6 000

Bygg och plan 500
Mätinstrument 500

Barn och utbildning 6 000
- Ny o ombyggnation 

skollokaler
3 000

- Digitala enheter till 
elever/personal

1 500

- inventarieutbyten 1 500
Kommunledningskontor 3 000

- It, verksamhetssystem, 
inventarier

3 000

Vård och omsorg/stöd o service 2 500 Inventarier, sängbyten mm
- Verksamhetssystem 1 000
- Inventarier 1 500 Inventarier, sängar

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 63 750

Va-verksamhet nettoinvesteringar 27 760 Vattenverk, Ledningsnät mm
TOTAL INVESTERINGSRAM 2021 91 510
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Låneskuld 
Kommunens nuvarande låneskuld  (2020-09-30) uppgår till 300 mnkr. 
Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2021 beräknas uppgå till 
100 %. Nuvarande låneram på 320 mnkr bedöms därmed vara tillräcklig. 

Borgensram och borgensavgift från bolagen
Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt Budget 2019 till 400 mnkr och för 
Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Bolagen gör bedömningen att behovet av lån med 
kommunal borgen kommer att rymmas inom befintlig borgensram för Österlenhem och 
Tomelilla Industri AB under 2021. 
En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes 
inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. 
Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt 
gällande finansreglemente. 

Känslighetsanalys
Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens 
kostnader och intäkter enligt följande:

 Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 26,0 mnkr
 100 invånare motsvarar cirka 5,5 mnkr
 Löneökning med 1 % innebär ca 5 mnkr inklusive PO

Arbetsgivaravgifter
PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 40, 15%, i enlighet 
med SKRs bedömning. En uppjustering med 1 % skedde redan inför budget 2020 för att 
täcka de ökade pensionskostnaderna.  Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler 
medarbetar kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension 
Internränta
Internräntan för 2021 är 1,5 % enligt SKR, samma nivå som för 2019. Internräntan syftar 
till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under 
hela deras ekonomiska livslängd.

Resultat
Resultat för 2021 uppgår till 16,7 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2022 är 16,5 mnkr 
och 2023 17 mnkr. Dessa resultatnivåer uppfyller mål för god ekonomisk hushållning 
2021-2023.
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Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter

Driftsramarna för 2021 utgår från budget 2020 med kompletteringar av särskilda 
satsningar. Medlemsavgifterna för 2021 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-
Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsdirektion 
i samband med ägarsamråd.

Förslag till driftsramar 2021

Underlag budgetremiss 2021
 

Ingångsvärde
budget 2021

 Uppräkning 
+ satsningar

 
Budgetförslag

2021
Kommentarer till kompletteringsförslag

Kommunfullmäktige 923 23 946

Valnämnd - 15 15 Uppstart inför 2022 års riksdags-, region- och kommunval

Revision 1 075 27 1 102 KF:s preside bereder

Kommunstyrelsen 55 507 2 268 57 775 Trygghets- o försköningsinsatser+ stöd till ungdomsrådet
Räddningstjänst 10 627 173 10 800 Enligt överenskommelse inom SÖSK
Miljöverksamhet 1 700 50 1 750 Alkoholtillsynen omfördelas från k&F
Överförmyndarnämnden inkl arvode 2 473 62 2 535

Samhällsbyggnadsnämnden 46 556 1 158 47 714 Försköningsprogram för kommunens mindre tätorter

VA - - - Avgiftsfinansieras i sin helhet

Byggnadsnämnden 2 803 70 2 873

Kultur- och fritidsnämnden 22 249 650 22 899 Fritidscheck+ föreningsstödsystemet

Vård och omsorgsnämnden 230 778 12 270 243 048 Äldreomsorgssatsning

Familjenämnden 400 907 8 971 409 878 Fortsatt satsning förskola/grundskola + OB förskola

Kommunens kostnader 775 598 25 737 801 335  
Finansiering (skatter,statsbidrag,pensioner) 792 159 25 876 818 035 Äldreomsorgssatsning

  

Resultat 16 561 139 16 700  

% av skatteintäkter 2,1% 2,0%  

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera trygghets- 
och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, uppdraget rapporteras 
TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka 
medel i linje med att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att 
finansieras inom kommunens buffertmedel.
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Kultur- och fritidsnämnden

Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas med fokus 
på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga förlängs, med 
hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 mnkr.

Familjenämnden

Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 mnkr till 
grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till som ramförstärkningar. 
OB förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten hos 
eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i timmar per 
individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och AME 
utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv 
målsättning att fler snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. 
Finansiering sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för äldreomsorgslyftet under 
2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, undersköterskeutbildningar för de 
anställda inom området som inte har en sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag att arbeta 
med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på specialistutbildningar och 
fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, demens, hälso- och sjukvård både för 
undersköterskor och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Digitalisering med 
inriktning på såväl särskilda boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala 
testmiljöer och införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av måltidsvän samt 
unga i omsorgen kvarstår och finns med som ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre tätorter finns 
med som ramförstärkning med 0,25 mnkr. 
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Resultat- och balansbudget
Med föreslagna driftramar 2021 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av 
KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultat- och balansbudget 

Resultatbudget ( mnkr )

Budget 2020
Prognos 

20201231 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetens intäkter 147,0 165,0 185,0 194,0 202,0

Verksamhetens kostnader -894,0 -900,8 -942,3 -972,8 -1000,1

Av- och nedskrivningar -41,4 -44,0 -48,0 -50,0 -55,0

Verksamhetens nettokostnader -788,4 -779,8 -805,3 -828,8 -853,1

Skatteintäkter 543,0 531,0 535,1 556,0 578,0

Generella statsbidrag och utjämning 262,0 284,0 286,9 290,3 293,1

Skatteintäkter totalt 805,0 815,0 822,0 846,3 871,1

Finansiella intäkter 4,0 3,3 4,0 4,0 4,0

Finansiella kostnader -4,0 -3,5 -4,0 -5,0 -5,0

Resultat före extraordinära poster 16,6 35,0 16,7 16,5 17,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 16,6 35,0 16,7 16,5 17,0
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Balansbudget ( mnkr)

TILLGÅNGAR

Bokslut 
191231

Prognos 
201231 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 621,9 665,1 678,2 715,2 738,2

Maskiner och inventarier 39,4 41,4 36,5 37,5 37,5

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 25,5 28,0 28,0 28,0 28,0

Summa anläggningstillgångar 686,8 734,5 742,7 780,7 803,7

Förråd med mera 9,1 7,0 9,0 9,0 9,0

Kortfristiga fordringar 68,3 40,0 40,0 40,0 40,0

Kortfristiga placeringar 55,5 50,0 34,3 28,3 28,3

Kassa och bank 25,0 85,0 75,0 50,0 50,0

Summa omsättningstillgångar 157,9 182,0 158,3 127,3 127,3

SUMMA TILLGÅNGAR 844,7 916,5 901,0 908,0 931,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 395,6 430,6 447,3 463,8 480,8

därav årets resultat * 12,1 35,0 16,7 16,5 17,0

Avsatt till pensioner 8,4 9,5 9,5 9,5 9,5

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 8,4 9,5 9,5 9,5 9,5

Långfristiga skulder 287,1 300,0 320,0 320,0 330,0

Kortfristiga skulder 153,6 176,4 124,2 114,7 110,7

Summa skulder 440,7 476,4 444,2 434,7 440,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 844,7 916,5 901,0 908,0 931,0
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Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten.  
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk 
hushållning redovisas nedan. 

Måluppfyllnad
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd
bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att
god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre
finansiella målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret. 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att 
ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. 
Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens 
och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma 
investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det 
övergripande finansiella målen.
Jämfört med Skånes kommuner totalt har Tomelilla kommuns resultattrend varit 
nedåtgående och nettokostnadsutvecklingen behöver dämpas och stå i relation till 
skatteintäkterna.

Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och 
generella bidrag.

Resultatmål
 Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå 

till lägst 2,0 % i genomsnitt i perioden 2021-2023

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2021-2023 uppgå till max 

12 % av totala skatteintäkterna.

Skuldmål

 Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 % i 
genomsnitt under perioden 2021-2023.
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör 
undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras 
genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras.
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Nämndsmål 2021
Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag 
till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen.

Beslutsunderlag till nämndmål 2021 
KFN: KS 2020.1446
BN: KS 2020.1418
VON: KS 2020.1449
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Reservation Mål och budget 2021 med plan för 2022 och 2023

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att anta kommunstyrelsens 
förslag till budget för 2021. I det budgetalternativ som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
föreslog fanns konkreta satsningar för att göra det lättare för äldre med lägst pension som är i behov 
av hjälp och stöd från kommunen. Vi menar också att det finns ett stort behov av att arbeta med 
förbättringsarbete inom alla verksamheter i kommunen. Som ett första steg menar vi att detta 
behövs inom vård och omsorg för att komma till rätta med arbetsmiljön och få ordning på scheman 
efter införandet av heltid som norm.

Vidare fanns det förslag om en mötesplats för ungdomar 18-25 år, precis det som kultur- och 
fritidsnämndens presidium presenterade under budgetberedningen tidigare i höstas. En satsning som 
skulle öka tryggheten i vårt samhälle. 

Vi ser även stora behov av satsningar inom skolan så att fler elever når kunskapsmålen. Ett sätt är att 
höja grundbeloppet i skolpengen. På så sätt får skolorna mer resurser och behoven av tilläggsbelopp 
skulle minska. Det finns även behov att jobba med den psykiska ohälsan i kommunen. Därför 
behöver elevhälsan förstärkas och vård och omsorg behöver lägga mer resurser på social psykiatrin. 

Dessa viktiga satsningar går nu förlorade efter kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för 
2021.

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Sara Anheden

Vänsterpartiet i Tomelilla
Mona Nihlén
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 139 Dnr KS 2020/74

Avgifter och taxor 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan ska vara 
oförändrad i enlighet med förslaget, handlingsid: Ks 2020.2824, men att 
moms ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Ärendebeskrivning
Berörda nämnder har tagit fram förslag på avgifter och taxor för sin 
verksamhet för år 2021. 

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 7 oktober 2020, Bn § 
103/2020, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad i enlighet med förslaget, men att moms 
ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140/2020, handlingsid: Ks 2020.3172.
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Ks 2020.2824.
Byggnadsnämnden § 103/2020, handlingsid: Ks 2020.3414.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 19/2020:
Kultur och Fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige följande 
avseende Taxor och avgifter för år 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 139 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om att räkna upp taxor och 
avgifter med konsumentprisindex (KPI) med oktober som basmånad för 
angivna taxor enligt handlingsid: Kfn 2020.198 samt att övriga taxor enligt 
samma handlingsid ska vara oförändrade

Samhällsbyggnadsnämnden § 23/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslagna taxor 
och avgifter för samhällsbyggnadsnämnden 2021 med avslag för införande av 
simskoleavgift avseende kommunens friluftsbad.

Vård och omsorgsnämnden § 56/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning med 2,5 procent av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och 
taxa i bilagda dokument ”Avgifter och taxor 2021” med handlingsid: Von 
2020.543.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Kommunstyrelsen § 140/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Byggnadsnämnden § 103/2020:
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad men att moms ska läggas på i enlighet 
med Skatteverkets direktiv.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg i 
enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 139 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Anette 
Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Kommunikationschef Katrin Högborn
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
VA-chef Anders Ledskog
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt
KFS/Mary Nilsson
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Kommunledningskontoret

Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2021
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket redovisas i december 2020.
 
Övergripande

Tillkommer
Förminskning eller förstoring plus 25 procent.
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 Uppräknas enl KPI
Kartongpapper/blad 0,30 Uppräknas enl KPI
Häftning med klammer per ex 0,15 Uppräknas enl KPI
Stämpling och 
vidimering/kopia

1,00 Uppräknas enl KPI

Portokostnad

Kopierings- och portotaxa 2020 2021
Kopiering  (inklusive moms) Kronor Kronor

Enkelsidig kopiering
A5/kopia 1,70 Uppräknas enl KPI 
A4/kopia 1,70 Uppräknas enl KPI
A3/kopia 1,80 Uppräknas enl KPI
A2/kopia 50 Uppräknas enl KPI
A1/kopia 62,50 Uppräknas enl KPI
A0/kopia 75 Uppräknas enl KPI
Dubbelsidig kopiering
A3/kopia 2,75 Uppräknas enl KPI
A4/kopia 2,60 Uppräknas enl KPI
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Kommunledningskontoret

Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren.
Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.
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Kommunledningskontoret

Samhällsbyggnad

Upplåtelse av mark på offentlig plats 2020 2021
Avgift Minsta avgift Avgift                             Minsta avgift

A Kommersiellt syfte
A1 Försäljning
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 

fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 00-24
(byggnadslov erfordras)

9 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas enl KPI

* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 
fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 08-24

8 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas enl KPI

A2 Annat
* – Cirkus

Brandvakt vid cirkusföreställning

Självkostnad för 
städning och 
förbrukningsavgifter

Räddningstjänstens 
prislista

Oförändrad
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Kommunledningskontoret

2020 2021
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 450 kr per ansökan Uppräknas enl KPI
* – Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar 

anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, 
t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl.

Ingen avgift Oförändrad

B Övrigt syfte
* – Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och 

dylikt
10 kr/m2 per påbörjad vecka 
eller grundavgift 20 000 kr plus 
2 kr/m² per påbörjad vecka. 
Lägsta alternativ tillämpas. 
Minsta avgift 450 kr

Uppräknas enl KPI

C Ideellt och politiskt syfte
* – Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, 

teatermobilen, valmöten mm.
Ingen avgift Oförändrad

Anmärkning – beräkning av debiterbar yta
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den 
avgränsade ytan.
Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 
1 meter runt om objektet.
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.
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Kommunledningskontoret

D Speciella avgifter

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning
* Vid kommersiellt och övrigt syfte

– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park)
Självkostnadspris Oförändrad

Vid ideellt syfte
– Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-park)
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av 
samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd 
ansvarig för skyltningen (underskrift av denne erfordras)

Självkostnadspris

Ingen avgift

Oförändrad

Oförändrad
D 2 Avstängning av gata
(tillåtes endast undantagsvis)

– Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad vecka Uppräknas enl KPI
– Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Oförändrad

Debiteringsprinciper
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner.
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller 
tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.

Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.
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Nyckelskåp                                        2020 2021
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för 

nyckeln är
500 kr Oförändrad

Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är 
för varje påbörjad månad:
1. för torghandlare(d.v.s. torghandelstid 
gäller)

75 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI

2. för gatukök och uteservering (d.v.s. 
tider utöver torghandelstid)

300 kr/månad Uppräknas enl KPI

B

3. för arrangörer av tillställningar med 
särskilt tillstånd att använda torget

225 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.

Regler
För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett 
där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av 
samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget 
upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall 
bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid 
upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.
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Tomtpriser 
(momsbefriat)
Gäller för gamla bostadsområden 
samt strötomter för småhus

2020 2021

Småhus (1) Hustyp Grundavgift 
(+ index 1,13)

Per m2 tomtyta
(+ index 1,13)

Grundavgift 
(+ index, KPI okt 
2020, fastställs dec 
2020)

Per m2 tomtyta 
(+ index, KPI okt 
2020, fastställs dec 
2020)

Tomelilla och Brösarps 
tätort

Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

200 000 kr
(226 000 kr)
  90 000 kr
(102 000 kr)

+ 70 kr
(79 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)

200 000 kr
(232 306 kr)

90 000 kr

+110 kr
(81 kr)

+ 50 kr

+ 50 kr
Övriga orter Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

75 000 kr
(85 000 kr)
65 000 kr
(73 000 kr)

+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr 
(57 kr)

75 000 kr

65 000 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).
Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning 1,13 Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i 

marksamfällighet
Grundpris 400 000 kr (452 000 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (113 kr)

Grundpris 400 000 kr (454 327 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (114 kr)

Industrimark 75 kr/m2/tomtyta 75 kr/m2/tomtyta
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(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 
1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.
Gr 1 = Villafastigheter
Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra 
kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter 
som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

(Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2020 är index 1,13. Index för 2021 fastställs utifrån KPI 
oktober 2020 vilket fastställs i december 2020.)

Felparkeringsavgift 2020 2021
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr Uppräknas enl KPI 
Handikapplats 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Uppräknas enl KPI 
Vägkorsning 600 kr Uppräknas enl KPI 
Övergångsställe 600 kr Uppräknas enl KPI 
Mot färdriktning 600 kr Uppräknas enl KPI 
Gång-/cykelbana 600 kr Uppräknas enl KPI 
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Uppräknas enl KPI 
Stått för länge 300 kr Uppräknas enl KPI 
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Uppräknas enl KPI 
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Plan- och 
bygglovstaxa

2020 2021

Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011
Justeringsfaktor N = 0,8

Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.

SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för 
tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.

Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till: 
PF

Nybyggnad
PF

Tillbyggnad
PF

Ändring
Områdesbestämmelser 25 15 15
Detaljplan inklusive 
program

50 25 25

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan

30 20

Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort.

Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av bygglov för 
solcellspaneler och solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska 
taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor.”

Oförändrad

Timavgift kart- och 
mätverksamhet

800 kr 900 kr
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Vård och omsorg

Avgifter för hemtjänst och/eller 
hemsjukvård

2020 2021

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 2 125 kr/mån (2020) beroende på 
inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, 
hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp 
som bestäms av Socialstyrelsen. För 2020 är beloppet 5 339 kr för ensamstående och 4 512 kr vardera för sammanboende.
Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr Beräknas enl maxtaxan
1 1-3 timmar/månad 680 kr Beräknas enl maxtaxan
2 4-9 timmar/månad 1 381 kr Beräknas enl maxtaxan
3 10 timmar eller mer 2 125 kr Beräknas enl maxtaxan

Övriga avgifter                                                                          2020                                            2021
Trygghetslarm 300 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 300 kr Uppräknas enl KPI 
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme Uppräknas enl KPI 
Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn Uppräknas enl KPI 
Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag Uppräknas enl KPI 
Tillfällig hemsjukvård 370 kr Uppräknas enl KPI 
Hyra av hjälpmedel 80 kr/mån Uppräknas enl KPI.
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr Uppräknas enl KPI
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*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis.

Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan)  2020                                           2021
Middag inklusive efterrätt 70 kr/portion 72 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 34 kr/portion 35 kr/portion
Eftermiddagskaffe 17 kr 17 kr
Måltidsabonnemang 3 564 kr/månad 3 653 kr/månad

Middagsabonnemang ordinärt boende                             2020                                               2021
Helt middagsabonnemang 2 450 kr/månad. I 

abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar under 
månaden

2 500 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet samtliga 
dagar under månaden.

Halvt middagsabonnemang 1 225 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar.

1 250 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar.

Barn och utbildning
   
Maxtaxa förskola och fritidshem 2020 2021
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Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta 
inkomsten kommunen kan få ersättning för är 49 280 kr per månad.
Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 3 % 1 478 kr
Barn 2 2 % 986 kr
Barn 3 1 % 493 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2 % 986 kr
Barn 2 1 % 493 kr
Barn 3 1 % 493 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

 
Förlorat busskort 2020 2021
Förlorat busskort för gymnasieelever 100 kr
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Kultur och fritid

Simhallen 2020 2021
Entréavgift
Barn/ungdom 4-18 år 45 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 65 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 45 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 170 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 110 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 140 kr Uppräknas enl KPI
Årsavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 1 100 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 1 600 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 1 100 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 100 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 600 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 200 kr Uppräknas enl KPI
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4-18 år 650 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 950 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 650 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 450 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 550 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 000 kr Uppräknas enl KPI

Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)                   2020                                      2021
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Barn/ungdom 4-18 år 450 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 650 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 450 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 650 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 050 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 350 kr Uppräknas enl KPI

Simskola badet 2020 2021
Babysim 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Minisim 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Simskola olika grupper 700 kr Uppräknas enl KPI 
Vattengympa pensionärer 500 kr Uppräknas enl KPI 
Badkalas/barnkalas 105 kr/person Uppräknas enl KPI 
Solrum
Solrum (45 min.) 50 kr Uppräknas enl KPI 
Solrum 12 kort 500 kr Uppräknas enl KPI 
Uthyrning
Stora bassängen/timme för boende i 
kommunen

2 100 kr Hyr ej ut

Stora bassängen/timme för övriga 2 600 kr Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för boende i 
kommunen

1 100 kr Hyr ej ut

Kombibassäng/timme för övriga 1 600 kr Hyr ej ut
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Träningshyra/timme bidragsberättigad 
föreningsverksamhet som är registrerad i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

45 kr Uppräknas enl KPI

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % 
av avgiften

Uppräknas enl KPI

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle 
debiteras sedvanlig hallhyra

Friluftsbaden 2020 2021
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna 35 kr Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 25 kr Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 5 kr Uppräknas enl KPI 
Säsongskort
Vuxna 350 kr Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 250 kr Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 60 kr Uppräknas enl KPI 
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

120 kr Uppräknas enl KPI 

Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr Uppräknas enl KPI
Medföljareavgift
Simskola 0 kr Uppräknas enl KPI 

105



Kommunledningskontoret

Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

12 kr Uppräknas enl KPI 

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets 
deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med 
ordinarie simskoleavgift).

Sporthallarna, gymnastiksalarna och fritidslokaler 
Enskilda personer och föreningar inom kommunen

2020 2021

Stora hallen med omklädningsrum/timme 130 kr Uppräknas enl KPI 
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 135 kr Uppräknas enl KPI 
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 105 kr Uppräknas enl KPI 
Gymnastiksalar/timme 100 kr Uppräknas enl KPI 
Matsalen/timme 100 kr Uppräknas enl KPI 
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

45 kr Uppräknas enl KPI 

Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

25-30 kr Uppräknas enl KPI 

Uthyrning till utomstående
Stora hallen med omklädningsrum/timme 500 kr Uppräknas enl KPI 
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 200 kr Uppräknas enl KPI 

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med 
respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras 
sedvanlig hallhyra
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Bibliotekstaxor 2020 2021
Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras 
låntagaren från att låna tills skulden är betald.
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde Oförändrad
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle Oförändrad
Film 5 kr/dag Oförändrad
Fjärrlån 10 kr/media/dag Oförändrad 
Ersättning för förkomna/förstörda medier
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Tidskrift 50 kr Oförändrad
CD-skiva Anskaffningsvärde Oförändrad
Texthäfte till CD 50 kr Oförändrad
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
DVD Vuxen/barn 550 kr Oförändrad
Språkkurser Anskaffningsvärde Oförändrad
Energimätare 600 kr Oförändrad
Övriga avgifter
Reservationer 0 kr Oförändrad
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media Oförändrad
Ersättningar till andra bibliotek i samband 
med fjärrlån

Faktisk kostnad Oförändrad

Ersättningskort 0 kr Oförändrad
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Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v 6 kr/kopia Oförändrad
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v 3 kr/kopia Oförändrad

Kulturskoletaxor 2020 2021
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften. 
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.
Grundavgift per ämne 275 kr Uppräknas enl KPI 
Instrumenthyra 325 kr Uppräknas enl KPI 

Taxor för konsthallen 2020 2021
Pedagogisk verksamhet
Öppna visningar, visningar för barn och 
vuxna samt workshop är kostnadsfri

Kostnadsfritt Oförändrad

Andra kommuner och externa aktörer
Öppna visningar 0 kr Oförändrad
Visningar vuxna 800 kr Uppräknas enl KPI 
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 400 kr Uppräknas enl KPI 
Workshop 300 kr Uppräknas enl KPI 
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Kulturtaxor
(Kulturhuset tar ut kostnader för externa 
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid).

2020 2021

Hyreskostnad
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

Ingen kostnad vid lån av lokalerna på 
kvällstid. Vid behov utgår 
vaktmästarkostnader på 300 kr/timme.

Uppräknas enl KPI.

Övriga intressenter Hyreskostnaden 550 kr/tillfälle + 50 
kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 
300 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering 
eller annat iordningställande krävs för den 
inhyrda verksamheten.

Uppräknas enl KPI

Lotteritillståndsavgift 2020 2021
Lotteritillståndsavgift 
för kommunala lotterier

300 kr Oförändrad

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

Torghandel och Tomelilla marknad 2020 2021
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Torghandel 0 kr Oförändrad
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad

Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran
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From:                                 Ros-Marie Stjernfeldt
Sent:                                  Mon, 23 Nov 2020 13:25:11 +0000
To:                                      Olof Hammar
Subject:                             VB: Information från Region Skåne, Regional utveckling avseende stöd till 
idéburna organisationer med allmänna samlingslokaler / lene.hansson@skane.se

Hej Olof!
 
Detta är kanske något som kan läggas som anmälningsärende till kultur och fritidsnämnden.
 
Mvh
 
 

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

Från: Martin Wassenius (Tomelilla Direkt) <support@tomelilla.zendesk.com> 
Skickat: den 16 november 2020 10:32
Till: Kfn-zen <kfn-zen@tomelilla.se>
Ämne: Information från Region Skåne, Regional utveckling avseende stöd till idéburna organisationer 
med allmänna samlingslokaler / lene.hansson@skane.se
 
ÄrendeID: 823611
 
 
Från: Hansson Lene 
Datum: 2020-11-16 kl. 10.00
Information till kommunledningen samt berörda förvaltningar vid Skånes 
kommuner
 
Hej, Jag har i uppdrag från Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne att förmedla 
informationen nedan till kommunledningen och den förvaltning detta berör inom 
kommunen. 
Återkom vänligen vid frågor.
 
Corona-situationen har inneburit kraftigt minskade intäkter för idéburna organisationer 
med allmänna samlingslokaler, vilka ingår i den idéburna sektorn. Stödåtgärder i form av 
hyresrabatter har inte kommit alla till del pga. att verksamheter definieras olika utifrån 
SCB:s SNI-koder. En mindre antal organisationer har kunnat erhålla korttidsstöd hos 
Tillväxtverket, vilket innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt 
som staten går in med ekonomiskt stöd. Driftskostnader kvarstår dock och det finns en 
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risk för nedläggningar och konkurser. Region Skåne vill ta en samordnande roll och lyfta 
utmaningen i de forum där regionen är i kontakt med de skånska kommunerna. 
 
För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Corona pandemin har regeringen i 
samråd mellan regeringspartierna Centerpartiet och Liberalerna fattat beslut om att 75 
miljoner kronor kommer fördelas som ett nytt organisationsbidrag under 2020 till 
allmänna samlingslokaler via Boverket. Regeringen har också föreslagit i en 
budgetproposition en ökning under 2021 med 50 miljoner kronor samt även förstärkning 
med 20 miljoner kronor. Boverket hanterar ansökningarna. Även föreningar som inte är 
anslutna till en riksorganisation (Bygdegårdarnas riksförbund, Folkets hus och parker 
samt Våra gårdar) ges möjlighet att söka.
 
Regeringen framhåller att samlingslokaler för föreningslivet en viktig del i ett 
demokratiskt och hållbart samhälle. I lokalerna, i lokalsamhällena runt om i landet pågår 
varje dag studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning och andra 
aktiviteter genom det lokala föreningslivet. 
 
Region Skåne vill uppmana till att informationen sprids om möjligheten att söka bidrag 
som idéburen lokalhållare.
 
Med vänlig hälsning
Lene Hansson
Samordnare folkhälsofrågor idéburen sektor
Enheten för Miljö
Koncernkontoret, regional utveckling
Region Skåne
Postadress: Region Skåne, 291 89 KRISTIANSTAD
Besöksadress: Västra Storgatan 12
Tfn/Phone: +46 (0)44 309 31 42
Sms/mobile: +46 (0)70 639 12 69
lene.hansson@skane.se 
www.skane.se
 
 
--

Martin Wassenius
                                                                                                      Conversation ID: 9de3302a-27ee-11eb-8e20-887f98f6b099 9de3302a-27ee-11eb-8e20-887f98f6b099 66d5cc6 
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Uppföljningsfrågor 
 

- Har en fritidsplan och en kulturplan framarbetats? Om ja, vänligen översänd dokumenterade 
planer. 

- Svar: Ja, nämnden fattade beslut den 25 juni 2019. Bilaga 1.
-
- Tar nämnden del av verksamhetsplanerna som upprättas av verksamheterna? Om ja, på 

vilket sätt? 
- Svar: Nämnden ska ta del av den verksamhetsplan som är övergripande. Men nämnden tar 

inte del av exempelvis kulturskolan eller fritidsgården eftersom det inte finns krav på att 
enskilda verksamheter ska ha en egen verksamhetsplan. Om exempelvis kulturskolan skulle 
ha varit en egen organisatorisk del med en egen enhetschef eller driftschef hade det funnit 
krav på verksamhetsplan. Nu är inte kulturskolan organiserad så utan kulturskolan, 
biblioteken, konsthallen och fritidsgården har en gemensam enhetschef och därför har de 
samma verksamhetsplan och det är den som är presenterad för nämnden.

-
- Har den övergripande verksamhetsplanen för 2020 framarbetats med de enskilda 

verksamheternas planer som grund? Om ja, vänligen beskriv på vilket sätt hänsyn har tagits 
till de enskilda verksamheternas planer i framarbetandet av den övergripande 
verksamhetsplanen. 

- Svar: Nej. Den modell som Tomelilla har valt är att tjänstemännen tar fram en övergripande 
verksamhetsplan på för exempelvis kultur- och fritid. Denna verksamhetsplan ska sedan föras 
ner i verksamheterna. Ett annat exempel är samhällsbyggnad. Deras övergripande 
verksamhetsplan ska föras ner till de tekniska verksamheterna som har egna 
verksamhetsplaner som bygger på den övergripande och där de kan föra in just sina mål 
utöver de nämndsmål som finns.

- Anges datum för återrapportering i samtliga nämndsbeslut då uppdrag ges till 
verksamheten? Om ja, vänligen översänd dokumentation. 

- Svar: Ja, se exempelvis bilaga 2.

- Har en analys genomförts av driftbidragens påverkan på verksamheten och konsekvenserna 
om dessa inte finns att tillgå? Om ja, vänligen översänd dokumentation.
Svar: Någon analys har inte genomförts. Nämnden har i sitt svar till revisionen den 26 
februari 2019 framfört att ”verksamheterna som bedrivs med externa driftsbidrag är utökade 
aktiviteter och som är tidsbegränsade.” Eftersom myndigheters ekonomiska vilja och 
förmåga att ge bidrag styrs av riksdagens beslutsfattande så måste kommunens aktiviteter 
som är beroende av dessa bidrag ses som plustjänster för medborgarna.

-
- På vilket sätt har uppföljningen av verksamheten (utöver ekonomisk uppföljning) stärkts 

sedan granskningen genomfördes 2018? 
- Svar: Som verksamhetschef kan jag inte svara på det eftersom jag inte arbetade i kommunen 

då. Det jag vet och känner mig trygg i är att uppföljningen av exempelvis mål följs upp i TB1 
och TB2.

-
- Har målvärden utarbetats till de nyckeltal som nämnden följer upp för 2020? Om ja, vänligen 

översänd dokumentation. 
- Svar: Arbetet med målvärden redovisas i Hypergene. Ett utdrag från systemet där våra 

målvärden presenteras redovisas i bilaga 3.

- Kontrollerades kontrollmomenten i den interna kontrollen 2019 två gånger under året? 
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- Svar: Om nämnden beslutar att få en rapport en gång per år så får de en redovisning en gång 
per år. Nämnden har inte beslutat att kontrollmomenten ska redovisas två gånger per år.

-
- Omfattar kontrollrapporten av genomförd intern kontroll 2019 redovisning av hur 

kontrollerna genomförts och resultatet av kontrollerna? Om ja, vänligen översänd 
dokumenterad kontrollrapport. 

- Svar: Ja, i enlighet med den mall som ekonomiavdelningen tagit fram. Se exempel från vår 
redovisning om hot och våld mot tjänstemän som redovisats för nämnd. Bilaga 4.

-
- Utgår kontrollmomenten i internkontrollplanerna ifrån ett medborgarperspektiv, exempelvis 

brukarnas tillgång till service och servicenivån? Om ja, vänligen översänd intern kontrollplan 
för 2020. 

- Svar: Ja. Exempelvis kontroll av belastningsregister sker för att säkerställa en trygg 
verksamhet för barn och ungdomar. Detta är riktat utifrån ett medborgarperspektiv. Även 
riskområdet kring diarieföring handlar om medborgarna då det är en demografisk rättighet 
att kunna ta del av offentliga handlingar. Se bilaga 5.

Har arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser inom ramen för det interna kontrollarbetet 
utvecklats för att bli mer heltäckande sedan granskningen 2018? Om ja, på vilket sätt? 
Svar: Vet inte hur det såg ut 2018. Det vi gör nu är att samla alla enhetschefer inom 
samhällsbyggnad och gå igenom riskanalysen tillsammans.
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