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kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Olof Hammar
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KFN 2020/46
Datum 8 januari 2021

Ordförandebeslut gällande stängning av
verksamhet med anledning av covid-19
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M) beslutade
den 18 december 2020 med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att från den 19
december 2020 till den 24 januari 2021 stänga konsthallen, samtliga bibliotek,
samtliga idrottshallar för all verksamhet som inte tillhör grundskolan samt all
inomhusverksamhet på fritidsgården Soffta.
I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 och kultur- och fritidsnämndens
delegeringsregler p. 5.4 kan ordförande i nämnden fatta beslut i brådskande ärenden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-01-08
Ordförandebeslut stängning av verksamheter med anledning av covid-19 signerat,
handlingsid: Kfn 2020.580
Kultur och fritid

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Olof Hammar
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

2 (2)
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Tomelilla den 18 december 2020

Förvaltningsnamn

Dnr KFN 2020/19

Kultur- och fritidsnämnden

Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Växel
0417-180 00
Fax
0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:
Alexander Verweij Svensson (M)
Ordförande kultur- och
fritidsnämnden
Direkt
Mobil

Ordförandebeslut angående stängning av
verksamhet med anledning av Covid-19
Ordförandebeslut
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M)
beslutar med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att från den 19 december
2020 till den 24 januari 2021 stänga konsthallen, samtliga bibliotek,
samtliga idrottshallar för all verksamhet som inte tillhör grundskolan samt
all inomhusverksamhet på fritidsgården Soffta.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 6 kap § 39 och kultur- och
fritidsnämndens delegeringsregler p. 5.4 kan ordförande i nämnden fatta
beslut i brådskande ärenden.

Signature reference: 1ce6cdad-6fbd-4c79-9b86-942d4d80ca96

Med anledning av covid-19 och den rådande situationen i Sverige har
regeringen den 18 december 2020 presenterat ett antal skärpta åtgärder för
att stoppa smittspridningen i samhället. En av dessa åtgärder är att ”all
verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är
nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller
bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.”
Under kvällen den 18 december 2020 har kommunstyrelsens
arbetsutskott, tillsammans med berörda i kommunens ledningsgrupp, haft
ett digitalt sammanträde för att diskutera vilka åtgärder som behöver
vidtas i Tomelilla kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter
rekommenderat mig att fatta nedanstående beslut.
Med anledning av detta beslutar jag att från den 19 december 2020 till den
24 januari 2021 stänga konsthallen, samtliga bibliotek, samtliga
idrottshallar för all verksamhet som inte tillhör grundskolan samt all
inomhusverksamhet på fritidsgården Soffta.
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Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt i dagsläget att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser
beslutet kommer att innebära.
Barnperspektivet
Detta beslut är negativt för många barn, samtidigt är smittspridningen i
samhället nu så allvarlig att vi måste vidta drastiska åtgärder för att minska
smittspridningen. Fritidsgården Soffta får fortsätta att ha
utomhusaktiviteter för mindre grupper och kan även utöka dessa för att
barn och ungdomar ska ha aktiviteter under jullovet.
Miljöperspektivet
Detta beslut har ingen direkt inverkan på miljön.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander
Verweij Svensson, 18 december 2020.

Kultur och fritid

Alexander Verweij Svensson (M)
Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Signature reference: 1ce6cdad-6fbd-4c79-9b86-942d4d80ca96

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden som information
Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

2 (2)
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ALEXANDER VERWEIJ SVENSSON
Date: 2020-12-18 19:18:32
BankID refno: c44aaeca-1580-465b-b025-82fa934895b5

Signature reference: 1ce6cdad-6fbd-4c79-9b86-942d4d80ca96

Ordförande kultur- och fritidsnämnden: Alexander
Verweij Svensson

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.
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kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Olof Hammar
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KFN 2021/2
Datum 8 januari 2021

Dialoger och informationsärenden Kfn
2021-01-26
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:

Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef Ros-Marie
Stjernfeldt informerar om aktuella frågor.
Planeringsdagen 16 februari
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius och enhetschef Ros-Marie
Stjernfeldt informerar om programmet och övrigt kring planeringsdagen.
Under beredningen inför dagens sammanträde beslutade ordförande att
planeringsdagen ska vara helt digital på grund av pågående covid-19 pandemi.
Såväl nämndens ledamöter och ersättare som berörda tjänstemän och extern
föreläsare kommer få en digital inbjudan för att ansluta till planeringsdagen.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Nämndens ordinarie sammanträde kommer äga rum sist på programmet. Även
detta kommer vara helt digitalt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-08
Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

2 (2)
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kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KFN 2021/5
Datum 7 januari 2021

Beslutsattestanter 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och Fritidsnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2021 i enlighet
med bilaga, handlingsid: KuF 2021.6.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt attestreglemente
för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen ska anta en lista
med attestanter och beloppsgränser.
Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning sker årligen eller om förändringar i organisation eller bemanning kräver
förändringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2021-12-07
Attestantförteckning Kultur och fritidsnämnden 2021, handlingid: Kfn 2021.6
Kultur och fritid

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

2 (2)
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Ansvar Slag
22
221
222
223
225
036

basbelopp 2021
Nivå 1

2 bb

Nivå 2

5 bb

Nivå 3

10 bb

Nivå 4

50 bb

Nivå 5

100 bb

Verksamhet Aktivitet

Projekt Befattning
Enhetschef Kultur/Fritid
Enhetschef Kultur/Fritid
Enhetschef Kultur/Fritid
Enhetschef Kultur/Fritid
Enhetschef Kultur/Fritid
Enhetschef Kultur/Fritid

Nuvarande
Ros-Marie Stjernfeldt
Ros-Marie Stjernfeldt
Ros-Marie Stjernfeldt
Ros-Marie Stjernfeldt
Ros-Marie Stjernfeldt
Ros-Marie Stjernfeldt

47600
95 200
238 000
476 000
2 380 000
4 760 000
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Ersättande befattning
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

Nuvarande
Niklas Sommelius
Niklas Sommelius
Niklas Sommelius
Niklas Sommelius
Niklas Sommelius
Niklas Sommelius

Nivå
3
3
3
3
3
1

kultur-och fritidsnämnden

Handläggare: Olof Hammar
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KFN DiarieNr
Datum 7 januari 2021

Internbudget 2021 kultur- och
fritidsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta internbudget 2021 för kultur- och
fritidsnämnden med handlingsid Kfn 2021.14

Ärendebeskrivning

Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 för Tomelilla kommun beslutades av
kommunfullmäktige den 9 november 2020, Kf § 141/2020.
Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till internbudget
2021 utifrån de budgetramar som tilldelats för kultur- och fritidsnämndens.
Handlingsid: Kfn 2021.xx.
Kultur- och fritidsverksamhetens totala budget för 2021 uppgår till 23 219 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade.
Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla
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Miljöperspektivet
Miljöperspektivet har beaktats genom ytterligare utveckling av ny teknik och
digitalisering.
Uppföljning
Nämnden följer upp budgeten per tertial samt efter verksamhetsårets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-07
Internbudget 2020, handlingsid: Kfn 2021.14
Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

2 (2)
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Internbudget 2021
Kultur och Fritidsnämnden
Ekonomi

Budget 2020

Budget 2021

Nämnd

220

226

Verksamhet

22029

22993

Nettokostnadsram (tkr)

22249

23219

1.Omvärldsanalys
Det kommer ställas allt högre krav på tillgängliga mötesplatser utifrån när medborgana önskar besöka dessa
samt digitalisering i alla verksamheterna. Utbudet i våra verksamheter i större utsträckning återspegla vad
invånarna önskar. Utmaningar är att säkerställa kompetensen inom verksamheten. Barnkonventionen som blev
lag under 2020 kräver ett större fokus på barns och ungas inflytande på både verksamhet och lokaler.

1.1 Tomelilla kommuns utgångspunkter
Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling, här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande
generationer. Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala,
ekologiska och ekonomiska perspektiven.

2.Verksamhetsidé
Verksamheten ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och att exempelvis ska biblioteken ligga i framkant
när det gäller den digitala utvecklingen. Biblioteket har ett fortsatt stort ansvar att både erbjuda tekniken och
att tillgängliggöra denna för våra användare. Att erbjuda ett varierat utbud i våra verksamheter. Kommunens
konsthall ska attrahera och möjliggöra att konst blir tillgänglig för olika målgrupper och våga ta ställning i olika
samhällsfrågor. Soffta och kulturskolan ska ha en verksamhet som uppfattas vara i linje med vad barn och
ungdomar tycker är intressant och aktuellt.

3. Nämndens uppdrag
Enligt reglementet har nämnden att fullgöra kommunens uppgifter inom kultur, fritid, bibliotek och ansvarar
för kommunens verksamheter inom dessa områden.
Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:




Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kultur och fritidsverksamhet,
samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade
Ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader

Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska
byggnader, anläggningar och anordningar.
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Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kulturbiblioteks- och
fritidsverksamhet.
Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet, teater, musik, dans,
konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott m.m.).
Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag fördela bidrag till
föreningar, organisationer och enskilda.

Kultur- och fritidsnämnden ska också:














Svara för information om sin verksamhet.
Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till fritidsverksamhet; lek idrott,
kultur med mera.
Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
Svara för och utveckla kommunens fritidsgårdar.
Svara för och utveckla kommunens fritidsbad.
Svara för och utveckla kommunens kulturskola.
Svara för ärenden enligt lotterilagen.
Svara för att kommunens har en utsmyckningsplan.
Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde.

4.Större budgetförändringar jämfört med föregående år
Kultur och Fritidsnämndens ram.
Fördelning av driftsbudget i tusentals kronor
Driftsbudget
Ansvar
036 Kultur och Fritidsnämnd
220 – Kultur och Fritid
Enhetschef för Kultur och Fritid
221- Fritidsverksamhet
Varav Bidrag ungdomsföreningar
Varav Bidrag Pensionärsförening
Varav Stöd och service till
föreningar
Varav Föreningslokaler
222 – Fritidsgården (SOFTA)
223 - Marknader
225 - Allmänkultur
Varav Administration
Kulturverksamhet
Varav Huvudbibliotek Tomelilla
Varav Biblioteksfilialer
Varav Konsthall
Varav Bidrag Studieorganisation
Varav Bidrag Kulturföreningar
Varav Kulturskolan
Varav Jazzarkiv
Varav Övrig Kulturverksamhet
Varav Barnkultur
Summa Nettokostnad

Budget
2020

Budget 2021

Kommentarer

220
2318
2318

226
2587
2587

3354
2811
105
59

3438
2881
108
61

379
2669
24
13664
11

388
2899
25
14044
12

6278
210
2830
180
250
3855
20
65
0

6301
200
3215
180
250
3836
20
65
-35

22 249

23219
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Inkl 250tkr fritidscheck och 100tkr
föreningsstödsystem

100tkr budget för timmanställda

(Intäkt) som flyttats från annan
verksamhet
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Kultur och fritidsnämnden

Handläggare: Ros-Marie Stjernfeldt
Titel: Enhetschef kultur och fritid
E-post: ros-marie.stjernfeldt@tomelilla.se
Telefon: 0417-18117
Mobil: 0709-958117

Diarienummer: KFN 2020/36
Datum 8 januari 2021

Redovisning av sökta extra ekonomiskt
stöd från föreningar mm som påverkats
av covid-19 pandemin
Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja extra ekonomiskt stöd enligt
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att avslå ansökningar från förening
Somaliska Kulturföreningen, förening Österlen Islamic Center och Hasse & Tage
museets vänförening mot bakgrund att de inte har sökt eller beviljats stöd från
kultur- och fritidsnämnden under 2020.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämnden beslutar den 17 november 2020, § 63 att för att säkerställa
likställighet och kommunallagens begränsningar kring att inte gynna enskilda ges
förvaltningen i uppdrag att genomföra ett allmänt ansökningsförfarande till alla de
föreningar i kommunen som får bidrag från nämnden. Föreningarna får dela på
sammantaget 500 tkr. Föreningarna ska senast den 15 december 2020 ha ansökt om
medlen. Nämnden kommer i januari 2021 att besluta om fördelningen.
Förvaltningen har den 24 november 2020 gjort utskick samt även skickat en
påminnelse den 7 december 2020 till alla bidragsberättigade föreningar i Tomelilla
kommun.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla
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För att göra det så enkelt som möjligt i ansökningsförfarandet för föreningarna så
skulle de som ansöker skicka in ett mail till fritid@tomelilla.se med följande
uppgifter:


Föreningens namn



Organisationsnummer



Sökt belopp



Anledning till att föreningen söker stödet

Kultur och fritid har tagit emot 33 ansökningar från olika föreningar om extra
ekonomiskt stöd på en sammanlagd summa av 1 737 887 kronor. Av dessa 33
ansökningarna har det även inkommit ansökan från tre föreningar som inte har sökt
och beviljats stöd från kultur och fritidsnämnden under 2020, dessa är Somaliska
Kulturföreningen, förening Österlen Islamic Center och Hasse & Tage museets
vänförening, den sammanlagda summa de sökt är 145 000 kronor. Om denna summa
räknas ifrån blir det följande belopp 1 592 887 kronor som har sökts. Förvaltningen
föreslår följande fördelning som är 31 % av sökt belopp.
Föreningens namn

Sökt belopp Beviljat belopp

Andrarum-Brösarps Skytteförening
Andrarums Idrottsförening
Brösarps Idrottsförening
Brösarps Scoutkår
Friskis & Svettis Tomelilla
Föreningen Tomelilla Byagård
Föreningen Österlen HjärtLung
Föreningen Övraby Mölla
Kulturföreningen Christinas Wänner
Lunnarps Bollklubb
Onslunda Idrottsförening
Othinslunda Hembygdsförening
PRO Tomelilla
Smedstorps Idrottsförening
SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla
SPF Seniorerna Vitsippan Smedstorp
Spjutstorps Idrottsförening
Svenstorps Idrottsförening
Tomelilla AIS
Tomelilla-Brösarps Biografförening

15 000
36 443
100 000
60 000
46 000
5 000
7 500
9 000
100 000
77 184
40 000
15 000
22 500
40 000
4 140
6 000
72 000
45 000
60 000
100 000

4 650
11 297
31 000
18 600
14 260
1 550
2 325
2 790
31 000
23 927
12 400
4 650
6 975
12 400
1 283
1 860
22 320
13 950
18 600
31 000

2 (4)
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Tomelilla Gymnastikklubb
Tomelilla Idrottsförening
Tomelilla Motorklubb
Tomelilla Pistolskytteklubb
Tomelilla Riksteaterförening
Tomelilla Skytteförening
Tomelilla Taekwondo klubb
Tomelilla Ungdomsorkester
Tryde Kulturförening
Österlens Ryttarförening

22 000
70 000
500 000
8 000
11 000
15 120
25 000
36 000
10 000
35 000

6 820
21 700
155 000
2 480
3 410
4 687
7 750
11 160
3 100
10 850

Totalt sökt/beviljat belopp:

1 592 887

493 794

Ekonomiska konsekvenser
I delårsrapport för januari-augusti 2020 prognostiserade nämnden ett överskott för
2020 på ca 500 tkr, men det är först efter årets slut när årsredovisningen är klar som
det slutliga ekonomiska utfallet är klart.
Barnperspektivet
De extra stödinsatserna föreslås till stor del tillfalla verksamheter som vänder sig till
barn och ungdomar.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Vid uppföljning av utbetalt ekonomiskt stöd till föreningslivet kommer också dessa
eventuella extra stödinsatser ingå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt 2021-01-08.
Kfn § 63/2020 Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till föreningar mm vars
verksamhet påverkats negativt av covid-19 pandemin, handlingsid: Kfn 2020.500
Ansökningar extra ek stöd pga covid-19 2020, handlingsid: Kfn 2021.16
Kultur och fritid

3 (4)
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Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

4 (4)
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FÖRENING
Andrarum-Brösarps Skytteförening

ORG.NUM SÖKT BELOPP ANLEDNING TILL ANSÖKAN
838800-3785
15 000 Vi söker stödet för vi har tappat intäkter vilket gör att vi får svårt att få verksamheten
att gå ihop. Vi fick ställa in vår tävling som vi tappade 11 000 kr på och vi har fått
minskade sponsor intäkter med ca 7000 kr. Då vi inte har mer än ca 70 000 kr i
inkomster så är det en stor del av som faller bort. Dessa tappade inkomster gör att vi
eventuellt tvingas höja avgifterna för våra medlemmar.

Andrarums Idrottsförening
Bilaga: Faktura karta

838800-0062

Brösarps Idrottsförening

838800-3801

36 443 Som en förberedelse för vår årliga tävling Österlens 3-kvällars reviderades kartan
som skulle användas för tävlingen. Tävlingen arrangeras varje år och är en stor del av
föreningens inkomst då vi har ca 1300 startande/dag i tre dagar och ca 160 ekipage på
camping. Vi tog därför, som vi brukar, in hjälp att få kartan i toppskick inför årets
tävling som skulle ägt rum i slutet av juli månad. Den blev som så mycket annat
inställd och Andrarums IF fick en stor kostnad med revideringen av kartan utan att
kunna nyttja den till arrangemanget . Skogen där tävlingen skulle ägt rum ska delvis
avverkas 2021 så vi kan tyvärr inte nyttja kartan till kommande år. Vi söker därför om
bidrag för att täcka kostnaden för uteblivet arrangemang. Fakturan finns bifogad.
100 000 Föreningens verksamhet har påverkats ekonomiskt negativt genom de restriktioner
som följt i pandemins fotspår.
- Barn och ungdomsverksamheten har hållits igång i stort sett som vanligt förutom
att föreningen avstod från att spela matcherna under vårsäsongen p.g.a. av covid-19.
Barn och ungdomsverksamheten har inte så många egna aktiviteter som drar in
pengar till föreningen (de största utgör försäljning i kiosken samband med sammandrag för de yngre åldersgrupperna och försäljning av Bingolottos julkalender).
- Representationslaget (A-laget) spelade endast ”enkelserie”. Därmed minskades
antalet hemmamatcher till hälften. Dessutom var publikantalet på matcherna
begränsat till max 50 personer. Skånes FF uppmanade dessutom föreningarna att
spela utan publik.*) Jämfört med föregående år har entréavgifterna minskat med
drygt 34 000 kr.
- Då antalet hemmamatcher har halverats har även försäljningen i caféet och korvvagnen minskat. Föreningen brukar även sälja korv och läsk i samband med konstrundan på våren samt moderna mässan på hösten och i samband med loppmarknaden. Jämfört med föregående år har den totala försäljningen i caféet och
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korvvagnen minskat med sammanlagt ca 53 000 kr.
- Den årliga loppmarknaden fick vidare ställas in på grund av begränsningen av
tillåtet antal personer på offentliga tillställningar endast var 50 st. Vi brukar ha uppemot 1 000 besökare. Vi har inte tillgång till någon lokal där vi kan sälja loppissakerna vid flera tillfällen under året som andra föreningar har. Vår årliga loppmarknad sker vid ett tillfälle under sommaren då alla sakerna ställs ut på grusplanen.
- Vidare har föreningens uthyrning av samlingslokalen i klubbstugan i stort sett upphört efter mars månad med några få undantag. Budgeterad hyresinkomst 30 000 kr.
Nu är lokal för sammankomster inte längre något som efterfrågas.
- Någon minskning av driftskostnaderna för anläggningen har inte kunnat göras.
Trots att det inte spelats matcher och tränats (seniorerna) i samma omfattning som
tidigare år har gräsplanerna behövts klippas och underhållas (vattnas och gödas) för
att vara i ett bra skick när restriktionerna lättades upp. När restriktionerna skulle
lättas var ovisst och kom med kort varsel. Permittering av vaktmästaren har inte varit
aktuellt då arbetsuppgifterna inte minskats.
*) Förbudet mot folksamlingar på över 50 personer kvarstår. Därför rekommenderar
Skånes Fotbollförbund starkt att alla föreningar uppmanar supportrar och familjer
till spelare och ledare att INTE närvara som publik till matcherna som spelas.
Publikfria matcher gäller i distriktet.
Brösarps Scoutkår

838800-9451

60 000 Brösarps scoutkårs huvudsakliga inkomster kommer ifrån försäljning av bland annat
grillad korv i samband med konstrundan, brösarps antikmässa, valborg, nationaldagsfirandet, brösarpsdagen och 2 julmarknader - vår egen som vi arrangerar i samarbete
med glimmebodagruppen på Glimmebodagården och den mysiga julmarknaden
som hålls på Bengtemölla varje år. Vår inkomst på dessa arrangemang uppgår till ca
100.000 kr varje år och dessa pengar bidrar med den i särklass största delen till vår
verksamhet. I år har samtliga av ovan nämnda arrangemang ställts in pga pandemin.
Vi har i år istället för julmarknaden haft en lite obemannad försäljning i vårt vedskjul
där vi sålt lite kransar och hemgjort godis. Total förtjänst ca 5000:-. Vi tycker därför
att en ansökan om 60.000:- till kåren, för att kunna fortsätta bedriva barn och
ungdomsverksamhet utan alltför försämrad kvalité, är rimlig. Även om vi förstår att
det är många föreningar som skall dela. Vi har inte fått ta del av någon form av extra
stöd, krispaket eller liknande från något annat håll. Scouternas riksorganisation
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erbjuder inte sina kårer något sådant och vi tillhör inte riksidrottsförbundet och kan
därför inte ta del av något stöd därifrån.

Friskis & Svettis Tomelilla

838800-8321

46 000 Våra intäkter har påverkats på ett väldigt negativt sätt framförallt nu under hösten.
Vi har tappat ca 30 % av vår verksamhet vilket innebär minskade intäkter på
33 500 kronor. Då vet vi i dagsläget inte hur aktivitetsstödet för våra ungdomar
kommer att påverkas. För vårterminen fick vi stöd motsvarande vårterminen 2019
men vi har inga signaler för hur man avser att behandla detta för höstens aktiviteter.
Vi har dessutom ställt om alla våra träningsaktiviteter till utomhusträning vilket
gjort att vi införskaffat varma träningskläder och pannlampor till våra ledare av
passen. Detta har kostat oss 10 500 kronor. Slutligen har vi haft kostnader för handsprit mm för att hålla våra redskap desinficerande liksom att vi kunnat erbjuda
motionärerna möjligheten att förebygga mot smitta. Total kostnad för detta under
2020 har varit 2000 kronor

Föreningen Tomelilla Byagård

838800-3157

5 000 Uteblivna intäkter av kaffeförsäljning och lotterier.

Föreningen Österlen HjärtLung

838800-4403

7 500 Uteblivna intäkter för lotteriförsäljning å bl.a på marknader e.t.c och andra
inställda evenemang p.g.a pandemin.

Föreningen Övraby Mölla

838800-3744

9 000 Söker extra ekonomiskt stöd med anledning av negativ ekonomisk påverkan
av covid-19 pandemin. Två inställda mölledagar och ett inställt midsommarfirande, med förlorade intäkter från mjölförsäljning och kaffeservering.

Hasse & Tage museets vänförening
Notering: har ej ansökt eller fått
bidrag sen 2019.

802453-9697

100 000 Ansökan grundar sig i att föreningen har förlorat 185 000 kr under 2020 på
grund av införda restriktioner. Museet har haft 30 % färre besökare vilket lett
till ett mindre antal försålda entrébiljetter och minskad försäljning i caféshopen.

Kulturföreningen Christinas Wänner

802506-4943

100 000 Vi söker ekonomiskt stöd på grund av de uteblivna inkomster och ökade kostnader,
ca 150 000 kr, som coronapandemin fört med sig för kulturföreningens verksamhet
under säsongen 2020.
De uteblivna inkomsterna gäller i första hand:
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AKTIVITET
FÖRLORAD INKOMST
Inställda bussgrupper
47400
Kafferepet
4400
Inställd busstur till Christinas värld
17200
Inställd körfestival
23400
Föreläsningar (med max 30 pers)
4800
SUMMA
97200
De ökade kostnaderna gäller:
AKTIVITET
ÖKAD KOSTNAD
Mer personal (för att guida fler och mindre grupper) 30000
Informationsfilmer om covid-19
10000
Kafferepet
9500
SUMMA
49500
Kulturföreningen Christinas Wänner blir tacksamma för vilket bidrag vi än kan få; i
skrivande stund planerar vi för fullt nästa säsong på Christinehof, väl medvetna om
även 2021 blir en fortsatt utmaning för kulturföreningens kreativitet, organsation
och ekonomi i målsättningen att erbjuda besökarna ett både säkert och
upplevelserikt Christinehof.
Lunnarps Bollklubb
Bilaga: Budget inkomstbortfall

838800-1391

77 184 Lunnarps Bollklubb ansöker om medel för att åstadkomma balans sin ekonomi och
få stöd till löpande driftskostnader. Klubben har med anledning av Covid-19 tvingats
ta lån för att klara den löpande driften och för att finansiera investeringar. Ett flertal
aktiviteter, exempelvis färdigställande av belysningen i nyuppförda hallen, har tills
vidare stoppats. Att inställa Österlen Garden Show innebar att klubben förutom
inkomstbortfallet drabbades av kostnader och därmed ett negativt ekonomiskt
utfall. Utöver detta har klubben företag som själva fått bekymmer med anledning
av pandemin och som därför dragit in eller minskat sina åtaganden till klubben.
I bifogat budgetdokument framgår att klubbens inkomstbortfall för 2020 är 365 604
kr. Summan vi ansöker om (77 184 kr) är täckning av inkomstbortfallet som avser de
löpande idrottsliga aktiviteterna, (Österlen Garden Show och loppmarknaden
borträknade).

Onslunda Idrottsförening

838800-4064

40 000 Kostnaden för att driva föreningen har i stort sett varit samma som tidigare år.
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Uteblivna entréavgifter och försäljningen vid matcher har dock inneburit lite
minskade intäkter samtidigt som företagens vilja att sponsra minskat p.g.a
osäkerheten gällande pandemin. Det stora intäktsbortfallet härrör sig till att vi inte
kunde arrangera vår årliga loppmarknad. Sett till de senaste årens medelvärde har
vi tappat intäkter i storleksordningen 80- 100 tkr.
Othinslunda Hembygdsförening

838800-4056

15 000 Effekterna i vår förening i samband med Covid -19 är till största del av ekonomisk
natur - så var vårt svar till er på frågan ”vilka effekter har det blivit för er förening
i samband med Covid-19?” (aug). Vårt svar idag är detsamma och än mer prekärt i
december månad. Fortsatt inga besökande, avbokade bussturer, inget midsommarfirande, inställda ”prova på borstbindning, halv- och heldag”. Inga medlemsaktiviteter för "borstbindare" och ideella under hösten. Vi är beroende av intäkter
för att kunna fortsätta vår verksamhet, sköta och underhålla våra fastigheter, vårda
våra medlemmar. Därför ansöker vi om extra ekonomiskt stöd med 15 000: -.

PRO Tomelilla

838800-7075

22 500 PRO Tomelilla ansöker om ekonomiskt stöd med anledning av rådande corona
pandemi. Under verksamhetsåret 2020 har vi fått inställt våra medlemsmöten,
resor. danser och olika arrangemang. Dessa har vi klarat av att avboka i tid utan några
kostnader för föreläsare, orkestrar och lokalhyror. När det gäller inkomstsidan som
i stor del beror på vår lotteriförsäljning har vi en stor förlust. Denna försäljning sker
på våran medlemsmöten, resor. sommarmarknad och höstmarknad. Vi anhåller
därmed om ekonomiskt stöd för denna inkomst som bär upp vår verksamhet. Vår
förlust uppgår till 22.500 kronor netto för år 2020.

Smedstorps Idrottsförening

838800-2019

40 000 Vi ansöker om ekonomiskt stöd då vill undvika att göra ett för stort underskott för
året. Underskott blir det men det är bara frågan hur stort det blir. Vi har främst
tappat intäkter från Smedstorps Marknad med tillhörande loppmarknad som
ställdes in. Charity Trail som vi arrangerar tillsammans med Hjärtebarnsfonden
brukar också ge ett överskott och det ställdes också in. På kostnadssidan har vi
lyckats hålla nere de mesta men i slutet av året har motorn till den stora gräsklipparen havererat och reparation pågår nu. Vi vet inte vad det landar på. Vi tackar
för möjligheten att få detta extra stöd under detta år och hoppas vi får så stor del
det går av ansökt belopp..!
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Somaliska Kulturföreningen
Notering: har ej ansökt eller fått
bidrag sen 2018.

802475-3587

25 000 Föreningen söker stöd för att vi drabbade brist av ekonomi pga krona epidemin.
Våra verksamhet som vi brukade att driva tre gånger i vecka, t.ex läxa hjälpa ,
inomhusfotboll , studiecirklar och kulturprogram som vi bjuder många människor.
Trots att vi försöka att betala hyran vi fick ingen stöd från studieförbundet för att
betala hyran. Pga. pandemin covid-19 vår verksamhet påverkats negativ därför det
blir omöjlighet att täcka hyran. Vi vill gärna att ni hjälpa oss att få extra ekonomiskt
stöd för att betala hyran. Tack för hand.

SPF Seniorerna Klubb 67 Tomelilla

642387-0713

4 140 Ansöker härmed om ett extra bidrag a 4140kr p g a en fördyrning av inhyrning
i Intim Folkets Park Tomelilla i samband med årsmötet 2020 02 27.
Årsmötet kunde ej förläggas till Byavångshemmet eftersom vi i december
2019 fick besked om att antalet personer ej fick överstiga 50 deltagare.
Utlåtandet kom från Vård & Omsorg genom Camilla Andersson i Tomelilla
kommun.

SPF Seniorerna Vitsippan Smedstorp

802516-2697

6 000 Vi har inte kunnat ha 10 planerade möten under 2020. Vid varje möte har vi två
lotterier för att få in pengar till föreningen. Varje möte ger minst 500 kr till
föreningskassan ibland mer då oftast hälften av vinsterna är skänkta. Vi hade en
träff på Gröne Plan (ute) med medhavd kaffekorg, då bjöd vi på grillad korv med
bröd. Det kostade oss en del. Vi tackar på förhand för ert bidrag.

Spjutstorps Idrottsförening

838800-2068

72 000 Under året som gick har vi tappat ca 60000 kr på uteblivna intäkter i fotbollskiosken
som ungdomssektionen håller i, vi har även tappat intäkterna som vi får för vår loppmarknad med ca 80000 kr. Torsdagsträffen som brukar hållas på ängen har helt
ställds in i år där tappade vi ca 60000kr. Minskade utgifter under våren då allt stod
stilla var ca 80000 kr. Tappet blev då ca 120000 kr. Vi söker pengar till nya fotbollsmål till ungdomarna 4st a 8000kr st = 32000kr. De gamla är helt slut. Vi söker
40000kr till hjällp till ny gräsklippare. Den gamle la av i våras , då vi ej har någon
anställd vaktmästare utan allt skall skötas med ideellt arbete krävs det att klipparen
fungerar . Vi har under året som gick hyrt in klippare men det blir dyrt så vi måste
lösa detta .
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Svenstorps Idrottsförening

848000-4426

45 000 Uteblivna intäkter för inträde på matcher, kioskverksamhet under
matcher och arrangemang. Covid19 anpassningar med handsprit, utökad
städrutin, skydd och inköp av utrustning för att kunna bedriva säker träning.

Tomelilla AIS

802442-1466

60 000 2 inställda tävlingsarrangemang (Tomelillaspelen i maj & Lilla Tomelillaspelen
i december) samt mindre lok-stöd ger ett stort intäktsbortfall som slår hårt mot
klubbens ekonomi.

Tomelilla-Brösarps Biografförening

838800-5566

Tomelilla Gymnastikklubb

838800-5475

22 000 Då vi upptäckt att våra lämnade uppgifter inte stämmer vill vi revidera vår ansökan
av bidrag enligt nedan:
Ansökan om bidrag för intäktsbortfall för 2020, pga Corona. Medlemsantalet 2019
vt 283 st och ht 262 st. 2020 startade vi VT starkt och hade 297 medlemmar. HT 277
medlemmar. (Under 2020 startade vi 3 nya pass och de passen hade ca 28 deltagare)
Många hann betala in medlemsavgifter men valde att hoppa av terminen efter hand
när pandemin kom/ökade men med ovan siffror och förändrade/nya pass är det
svårt att utläsa vad vi egentligen tappat i intäkter. (Våra terminsavgifter kostar 300,
350 och 400 kr.) Det jag tydligt kan utläsa är ett tapp på våra tre vuxenpass Tabata,
Medel och Medel Styrka som totalt har minskat ca 25 deltagare. 25x350 kr skulle bli
ett tapp på 8750 kr. Men då detta är lite osäkert, med nystartade pass mm, väljer vi
att inte söka för tappade medlemsintäkter. Däremot har vi i många år haft Familjedag 1 maj och disco på hösten/oktober. Båda dessa event har vi fått ställa in pga
pandemin. Familjedagens utgifter (såsom mat, hoppborgar, lotterivinster mm) blir
vi sponsrade med och vinsten från inträde á 40 kr och lotteriförsäljning är vår vinst.
2019 hade vi 480 st betalande inträde och sålde 590 st lotter (5 kr/st) vilket gav oss
en vinst på ca 22000 kr. Familjedagen 2020 hade vi räknat med minst samma
betalande och sålda lotter (då det skulle vara ett extra firande eftersom Tgk fyller
90 år. Vi hoppades så klart på mer). Discot brukar inbringa runt 2000kr (efter
utgifter) men denna väljer vi att inte ansöka bidrag för. Med ovan underlag väljer vi
därför att revidera ansökan till att endast ansöka om 22000 kr för tappade inträdes-

Tomelilla Idrottsförening

838800-2209

70 000 Tif ansöker om bidrag pga att Covid 19 orsakat oss ekonomiska förluster. Tif har

100 000 Biografen har tvingats till nedstängning under pandemin, helt och delvis.
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tappat sponsorer som inte kunnat betala iår för att deras verksamhet har påverkats.
Tif har inte kunnat utföra diverse arrangemang som ger oss intäkter , som Ängladansen, Loppmarknaden mm. Kioskverksamheten har inte kunnat vara öppen mer
än ett litet tag på sensommaren. Tif har tappat inkomster på matcherna dam/ herr
eftersom vi inte haft entre.
Tomelilla Motorklubb

838800-3264

500 000 Tomelilla Mk har drabbats hårt under året, faktum är att vi har ett minskat utfall på
ca 912.000 kr, d.v.s. budgeterade intäkter minskat med budgeterade kostnader och
verkliga intäkter. Av detta minskade resultat har vi erhållet 411.000 kr i stöd från RF
vilket gör att klubben drabbas ekonomiskt med kring en halv milj. För att klara detta
har klubben lagt alla underhållsåtgärder på is med resultatet att vår och kommunens
anläggning sjangserar vidare har vi ställt in amorteringar på våra lån samt så har vi
förhandlat med våra leverantörer om avbetalningsplan. Vi förstår att det "sticker i
ögonen", tydligen alldeles särskilt hos 2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden, att vi har fått ett i kr tämligen stort bidrag från RF men då har man inte
ovanstående i tanken och troligen inte heller att vi har krav på skötsel av drygt 20 ha
kommunal mark med ett 10-tal byggnader, m.m. m.m. Man skulle kunna tolka
dennes skrivelse som att vi är diskvalificerade från kommunalt bidrag. Icke att förglömma är även att vi faktiskt är en av kommunens största föreningar. Med ovan
nämnda siffror framgår att vi har lidit en stor procentuell skada även efter kompensationsstödet från RF och vill härmed framföra vårt önskemål om kommunalt
stöd. Vi har ansökt om hela det belopp vi anser oss ha förlorat men inser det
orimliga i detta och är tacksamma över det bidrag vi kan erhålla.

Tomelilla Pistolskytteklubb

802508-5138

8 000 Ansöker om extra ekonomiskt stöd till Tomelilla pistolskytteklubb. Vi har
påbörjat en höjning av skyddsvallen bakom målställningen , en åtgärd för ökad
säkerhet. Det kommer att kosta oss ca 8000 sek. Vi är tacksamma om vi kan få
ekonomiskt bidrag för denna åtgärd. Liksom många andra föreningar har vi drabbats
negativt ekonomiskt pga. rådande pandemi, med inställda aktiviteter och
minskat deltagande.

Tomelilla Riksteaterförening

838800-5624

11 000 Vi har under hösten haft tre föreställningar i Folkets Park, men tyvärr med en
väldigt liten publik, då intresserade inte har vågat gå dit p.g.a smittorisken. Vi har
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ändå möblerat för 50 personer med rejäla avstånd mellan stolarna. Det sökta
beloppet avser hyreskostnader till Torget 6.
Tomelilla Skytteförening

838800-5897

15 120 Ansöker om bidrag för förlorad inkomst med anledning av Covid 19.
Novemberträffen tävling
ca 100 skyttar x 100:Ca 12 lag x 100:Servering
Tappade medlemmar under 2020
Tappade spontana serier
TOTALT
Avgår inköp av priser
TOTALT

10.000:1.200:3.000:4.000:1.900:20.120:5.000:15.120:-

Tomelilla Taekwondo klubb

802453-7592

25 000 Utebliven medlemsavgift. Vi har inte haft någon träning under höstterminen och
har därför inte kunnat ta in någon medlemsavgift. 2020 har vi haft 44 st aktiva
medlemmar, barn och vuxna. Terminsavgiften för barn är 600 kr/termin och
700 kr/termin för vuxna. Vi hoppas kunna återuppta träningen i januari 2021.

Tomelilla Ungdomsorkester

838800-4650

36 000 Vi har förlorat inteckter på cirka 36.000:-kr. Alla våra säkra spelningar har inte blivit
av. Vi har utfört gratis spelningar på kommunens äldreboende.

Tryde Kulturförening

560712-3519

10 000 Tryde kulturförening ansöker om ekonomiskt stöd. På grund av covid 19
så har Tryde kulturförening följt alla restriktioner från folkhälsomyndigheten
och all verksamhet har legat nere under 2020.
Tryde kulturförening är stödgrupp till Nostalgimuseum och har inte haft
linedance, musikuppträdande eller fordonsträffar under hela 2020.
Tryde kulturförening planerar för Nostalgimuseums 25 års jubileum 2021.

Österlen Islamic Center
Notering: har aldrig tidigare sökt
eller fått bidrag.

802495-2916

20 000 Vi söker stöd för att förening hade verksamhet som vi brukade att driva tre gången i
vecka, nämligen läxa hjälpa och studiecirklar som vi bjuder många människor. Och
vi skulle få stöd från studie förbundet ( NBV) som betala hyra lokal och el varje
månad. Pga. pandemin covid-19 var verksamhet påverkats negativ därför det var
omöjlighet att betala hyran. Vi vill gärna att ni hjälpa oss att få extra ekonomiskt
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stöd för att betala hyran.
Österlens Ryttarförening

Totalt: 33 ansökningar

838800-5327

35 000 För vår del har pandemin påverkat vår verksamhet på olika vis:
1 Vi kunde genomföra våra tävlingar i somras, men fick begränsa startfältet enligt
rekommendationerna och ha längre tid mellan varje klass, Domare, banbyggare o
veterinärer tar dock samma timpris oavsett att tempot blev betydligt lägre.
Toaletterna på tävlingsplatsen ligger i en smal korridor så för att hindra smitta hyrde
vi Bajamajor och låste toaletterna. Cafeet var också stängt. Detta gjorde att vi fick
ökade kostnader o mindre intäkter, ca14 000 kr sämre resultat än ett normalår.
2 Våran ungdomssektion brukar ordna träningstävlingar där vi även bjuder in
medlemmar från andra klubbar, dessa tillfällen fick ändras så de enbart vände sig till
medlemmar. De begränsade också antalet ryttare per timme för att undvika trängsel.
Vanliga år brukar US få in ca 5 000 kr om året i avgifter från ryttare från andra
föreningar.
3 ÖRF underhåller sin anläggning själv, ofta med hjälp av medlemmar, i år kunde vi
inte samla medlemmarna för att jämna till underlaget på banan, det behövs ganska
många som räfsar o skottar när vi gör detta tillsammans, i år valde styrelsen att köpa
in tjänsten av en firma med specialmaskiner för ändamålet istället, kostnad 12 000 kr
4 Det här ser ut att hålla i sig över hela vårterminen Ridsportsförbundet förbereder
oss på att inga tävlingar eller träningar tillsammans med andra klubbar får genomföras före 1/7 2021. En ide vi har är att köpa in en “pixem robotkamera” för att
lättare filma ryttarna, filmen kan sedan skickas för bedömning till domare tränare,
på så vis kan våra ryttare få mål att sträva mot och få reda på vad de behöver förbättra. Ett sätt att höja motivationen helt enkelt. En sådan kostar ca 9 000nkr.
5 Det här påverkar så klart de lokstöd vi kan få eftersom de flesta nu tränar
ensamma eller 2 åt gången för att hindra smitta. Allt kan vi förmodligen inte få
bidrag för, men det hade underlättat vår framtida verksamhet så klart.
1 737 887
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
17 november 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 63

Dnr KFN 2020/36

Utbetalning av extra ekonomiskt stöd till
föreningar mm vars verksamhet påverkats negativt
av covid-19 pandemin
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå det skriftliga yrkandet från Tina
Bergström-Darrell.
Kultur och fritidsnämnden beslutar vidare att för att säkerställa likställighet
och kommunallagens begränsningar kring att inte gynna enskilda ges
förvaltningen i uppdrag att genomföra ett allmänt ansökningsförfarande till
alla de föreningar i kommunen som får bidrag från nämnden. Föreningarna
får dela på sammantaget 500 tkr. Föreningarna ska senast den 15 december
2020 ha ansökt om medlen. Nämnden kommer i januari 2021 att besluta om
fördelningen.

Reservationer

Tina Bergström-Darrell (S) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig
reservation med handlingsid: Kfn 2020.478.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande Tina Bergström-Darrell har
lämnat in ett skriftligt yrkande till kultur- och fritidsnämndens sammanträde
2020-11-17 med handlingsid: Kfn 2020.462.
Tina Bergström-Darrell redogör för de negativa konsekvenser covid-19
pandemin fått för ett antal föreningar och institutioner i kommunen och
föreslår att det ekonomiska överskott för 2020 som prognostiserades för
nämnden i delårsrapporten januari-augusti ska användas till att utbetala extra
ekonomiskt stöd enligt följande:

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
17 november 2020

Kultur- och fritidsnämnden

§ 63 forts
Hasse & Tage museet: 100 tkr
Rio Bio: 100 tkr
Byagården: 100 tkr
Scouterna i Tomelilla resp Brösarp: 20 + 20 tkr
Soffta fritidsgård: 100 tkr
Förvaltningen anser att det är viktigt att likställighetsprincipen tillämpas i den
rådande pandemin. Det är därför viktigt att alla föreningar får samma
möjligheter att få bidrag från kommunen i denna rådande situation. Därför
bör alla föreningar, som får bidrag från nämnden, få möjlighet att ansöka om
bidrag senast den 15 december. Den ekonomiska prognosen visar att
nämndens verksamhet gör ett överskott på 500 tkr som kan användas för
detta ändamål.
Ekonomiska konsekvenser
I delårsrapport för januari-augusti 2020 prognostiserade nämnden ett
överskott för 2020 på ca 500 tkr, men det är först efter årets slut när
årsredovisningen är klar som det slutliga ekonomiska utfallet är klart.
Förvaltningens bedömning är det finns ekonomiskt utrymme i år att ge
bidrag i enlighet med ovanstående.
Barnperspektivet
De extra stödinsatserna föreslås till stor del tillfalla verksamheter som vänder
sig till barn och ungdomar.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Vid uppföljning av utbetalt ekonomiskt stöd till föreningslivet kommer också
dessa eventuella extra stödinsatser ingå.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
17 november 2020

Kultur- och fritidsnämnden

§ 63 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå det skriftliga yrkandet från Tina
Bergström-Darrell.
Kultur och fritidsnämnden beslutar vidare att för att säkerställa likställighet
och kommunallagens begränsningar kring att inte gynna enskilda ges
förvaltningen i uppdrag att genomföra ett allmänt ansökningsförfarande till
alla de föreningar i kommunen som får bidrag från nämnden. Föreningarna
får dela på sammantaget 500 tkr. Föreningarna ska senast den 15 december
2020 ha ansökt om medlen. Nämnden kommer i januari 2021 att besluta om
fördelningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Kfn
2020.477.
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-28, handlingsid:
Kfn 2020.474
Yrkande till Kultur och Fritidsnämndens novembersammanträde 2020,
handlingsid: Kfn 2020.462.

Förslag till beslut under sammanträdet

Tina Bergström-Darrell (S) föreslår att nämnden bifaller hennes yrkande och
beslutar enligt förslaget i detsamma.
Marie Ståhlbrand (M) och Anders Rosengren (SD) föreslår att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Marie
Ståhlbrands och Anders Rosengrens förslag.
_________
Beslutet skickas till:
Tina Bergström-Darell
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Justerandes sign
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kultur- och fritidsnämnden

Handläggare: Olof Hammar
Titel: Nämndsekreterare
E-post: olof.hammar@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KFN 2021/3
Datum 18 januari 2021

Anmälningsärenden Kfn 21-01-26
Förvaltningens förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 14 december 2020
Beslut - Kf § 161/2020 Ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Diverse ändringar i kultur- och fritidsnämndens reglemente-.
Beslut - Kf § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommunmed ändringen att
devisen ska vara ”Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” samt
att ordet visionsfond ska ändras till visionsmedel.
Beslut - Kf § 173/2020 Avsägelse från Marie Ståhlbrand (M) som ordförande i
kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marie Ståhlbrand (M) från uppdraget som
ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 15 december 2020.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kultur och fritid, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Kommunfullmäktige beslutar utse Alexander Verweij Svensson (M) till ny
ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 15 december 2020 istället för
Marie Ståhlbrand (M).
Kommunstyrelsen 9 december 2020
Beslut - Ks § 179/2020 Revidering av tidplan för antagande av internbudget
2021
Kommunstyrelsen beslutar revidera tidplanen för mål och budgetarbetet 2021 vilket
innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och nämnder senast den 31
januari 2021.

Beslutsunderlag

Beslut - Kf § 161/2020 Ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden,
handlingsid: Kfn 2021.10
Förslag på ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn
2021.11
Beslut - Kf § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Kfn 2021.7
Reservation kf Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Kfn 2021.9
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Kfn 2021.8
Beslut - Kf § 173/2020 Avsägelse från Marie Ståhlbrand (M) som ordförande i
kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn 2021.12
Beslut - Ks § 179/2020 Revidering av tidplan för antagande av internbudget 2021,
handlingsid: Kfn 2020.543
Kultur och fritid

Olof Hammar
Nämndsekreterare

2 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
14 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 161

Dnr KS 2018/160

Ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att besluten om serveringstillstånd med mera enligt
alkohollagen går över från kultur- och fritidsnämnden till YstadÖsterlenregionens miljöförbunds direktion den 1 januari 2021 behöver
kultur- och fritidsnämndens reglemente ändras.
I våras när Tomelilla marknad skulle ställas in uppmärksammades att det inte
någonstans i reglementet står att det är kultur- och fritidsnämnden som har
ansvar för att anordna marknaderna i Tomelilla. När reglementet ändå ska tas
upp för beslut bör det läggas till att det är kultur- och fritidsnämnden som
har ansvar för att anordna marknaderna i Tomelilla.
I nuvarande reglemente står det inte heller att det är kultur- och
fritidsnämnden som ska besluta om och dela ut Tomelilla kommuns
kulturpris och Tomelilla kommuns idrottspris, även detta bör läggas till i
nämndens reglemente.
I förslagen är det som ska tas bort markerat med rött och det som ska läggas
till är markerat med gult.
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.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
14 december 2020

Kommunfullmäktige

§ 161 forts.
Uppföljning
När kommunfullmäktige har fattat beslut kommer förändringen genomföras
i den kommunala författningssamlingen (KFS:en). Nytt reglemente antas i
slutet av innevarande mandatperiod för kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 165/2020, handlingsid: Ks 2020.3598.
Förslag på ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Ks
2020.3211.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.
Kommunstyrelsen § 165/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.
_________

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
KFS/Mary Nilsson

Justerandes sign
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 18:6
Kf § 91/2018, § 39/2020, § xx/2020

Dnr KS 2018/160

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Antagen av kommunfullmäktige den x/x 2020, kf § xx/2020.
Gäller från den 1 januari 2021.
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör
Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelser i detta
reglemente.
Verksamhet

1 § Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur, fritid, samt
bibliotek och serveringstillstånd med mera enligt alkohollagen och ansvarar för
kommunens verksamheter inom dessa områden.
Nämnden ska mot bakgrund av ovanstående:
 Med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kommunal kulturoch fritidsverksamhet, samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden
finner påkallade.
 Verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i
samhällsbilden karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar.
 Besluta om upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kulturbiblioteks- och fritidsverksamhet.
 Främja kultur- och idrottslivet i kommunen (bildnings- och studieverksamhet,
teater, musik, dans, konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott m.m.).
 Främja föreningslivet och inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag
fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.
Kultur- och fritidsnämnden ska också:
 Svara för information om sin verksamhet.
 Främja och stödja olika kulturyttringar i kommunen.
 Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen.
 Bredda kulturutbudet för att därmed nå nya grupper.
 Tillse att kommuninvånarna erbjuds olika meningsfulla alternativ till
fritidsverksamhet; lek idrott, kultur med mera.
 Ansvara för att alla ges möjlighet till meningsfull idrottsutövning.
 Utveckla kommunens fritidsgård.
 Svara för och utveckla verksamheten på kommunens fritidsbad.
 Utveckla kommunens kulturskola.
 Anordna Tomelilla marknader.
 Besluta om och dela ut Tomelilla kommuns kulturpris och Tomelilla kommuns
idrottspris.
 Svara för ärenden enligt alkohollagen; ansökningar, tillsyn med mera för
serveringstillstånd.
 Svara för ärenden enligt lotterilagen och lagen om anordnande av visst
automatspel.
 Svara för reformering och förenkling av regelbeståndet inom sitt
verksamhetsområde.
2
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Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse

2 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar
av nämndens verksamhetsområde.
Ansvar, information och rapporteringsskyldighet

3 § Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer,
rapportera hur verksamheten utvecklas.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning och mandattid

4 § Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Förutom
ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten som andre
vice ordföranden ska tillfalla det parti eller valsamverkansblock, som inte innehar
ordförandeposten.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Ersättarnas tjänstgöring i nämnden

5 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin
mening antecknad till protokollet.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
bestämda ordningen.

3
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring

6 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
Inkallande av ersättare

7 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.
Ersättare för ordförande i nämnden

8 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i
en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige
ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden

9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Om särskilda skäl föreligger får ordförande i nämnden, efter samråd med vice
ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.

4
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10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (post, e-post
eller på annat sätt som nämnden bestämmer) tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
Handläggning

11 § Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får nämnden
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna fullgöra sina
uppgifter.
Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd eller
utskott. De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin
mening antecknad till protokollet.
Justering av protokoll

12 § Protokoll i kultur- och fritidsnämnden justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan den justeras.
Reservation

13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

5
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Delgivning

14 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordföranden
eller tjänsteman som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar

15 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Personuppgifter

16 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
__________

6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
14 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 159

Dnr KS 2020/153

Vision för Tomelilla kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun,
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” samt att ordet visionsfond ska
ändras till visionsmedel.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg)
samt Mona Nihlén (V) reserverar sig i enlighet med bifogad reservation,
handlingsid: Ks 2020.3905.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande
år. Med anledning av det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts.
Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt innevarande år och har fördelats på
tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog om
framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i
kommunfullmäktige, med dels en bakgrundsbeskrivning om vad som
kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de olika förslag till
vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna.
Därefter har ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision
skett i förvaltningsledningen.
Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett
antal företag och enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision
och vilka viktiga beståndsdelar de tycker den kan bestå av, vad de ser som
viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de agrara näringarna
fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn
och ungdomar i arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds
styrka och särart.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
14 december 2020

Kommunfullmäktige

§ 159 forts.
Förslag till vision och devis


I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår
gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis


Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Inom ärendet föreslår förvaltningen även att Kommunfullmäktige fattar
beslut om att i visionens anda utveckla en visionsfond med motsvarande 200
tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de invånare,
föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och
förändra Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som
uppmuntrar en “testanda”, men också förverkligandet av visioner och
drömmar i vår kommun.
Visionsfonden ska finnas för att vi tror att invånare och organisationer har
motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot kommunens
vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr
för sitt projekt.
Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen
och utifrån hur nytt projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén
engagerar en särskild grupp eller svarar på ett eller flera behov som finns i
kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och beslutas av
en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och
politiker i kommunen.
Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat
dokument, men ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går
till ett stipendium för en ung människa med anknytning till Tomelilla som
visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens riktning.
Ekonomiska konsekvenser
Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs
får sannolikt inga stora negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom,
det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta med, inte minst ur ett utvecklingsoch tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent ekonomiskt
arbete.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
14 december 2020

Kommunfullmäktige

§ 159 forts.
Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att
kommunen stöder och uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett
driv att arbeta med innovationer i vår kommun.
Barnperspektivet
Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det
kan göras på flera olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida
arbetsformer och projekt med sikte på visionen. Det är också viktigt att det
som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att involvera barn
och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot
Tomelilla 2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av
uppväxtkommunen. Det i sin tur, även om man väljer att flytta, studera på
annan ort osv, kan leda till att man vill återvända och/eller etablera sig i
hemorten.
Miljöperspektivet
Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och
gröna näringarna och ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha
på Agenda 2030 och miljömässig hållbarhet.
Uppföljning
Visionen kommer att vara vägledande för Tomelilla kommuns arbete med
mål, budget och en rad andra i högsta grad viktiga beslut. Visionen följs upp i
varje årsredovisning, delårsbokslut, måldokument med mera.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun,
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 144/2020, handlingsid: Ks 2020.3176.
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.2525.
Socialdemokraternas förslag till ny vision för Tomelilla kommun,
handlingsid: Ks 2020.2909.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
14 december 2020

Kommunfullmäktige

§ 159 forts.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen § 144/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun,
handlingsid: Ks 2020.2525, med ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på
Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne”.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
ändringen att ordet visionsfond ska ändras till visionsmedel.
Sara Anheden (S) yrkar att visionen ska vara ”Vår gemensamma
innovationskraft i Tomelilla på Österlen ger näring till hållbar tillväxt”, samt
bifall till kommunstyrelsens förslag till devis och avslag på införandet av en
visionsfond eller visionsmedel.
Per Gustafsson (SD), Mikael Holmberg (MP) och Carina Persson (L) yrkar
bifall till Per-Martin Svenssons förslag.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Per-Martin Svensson med fleras förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för bifall till Per-Martin Svensson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anhedens förslag.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
14 december 2020

Kommunfullmäktige

§ 159 forts.

Omröstning

Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla PerMartin Svensson med fleras förslag.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad
(M), Emil Ekstrand (M), Maria Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Christer
Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L),
Kjell Persson (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:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Byggnadsnämnden
Familjenämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Valnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kommunikationschef Katrin Högborn

Justerandes sign
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Reservation ärende 9 – Vision för Tomelilla kommun
Sedan mer än ett år tillbaka har arbetet med att ta fram en ny vision för Tomelilla kommun
pågått. Under arbetets inledning var endast kommunstyrelsens ordinarie ledamöter inbjudna
att delta. När fullmäktiges ledamöter och ersättare i mars i år kallades till en dialog för
utformning av ny vision var deltagandet mycket sparsamt från de inbjudna. Inga handlingar
skickades heller ut så att partigrupperna kunde förbereda sig.
Visionen är i allra högsta grad en politisk fråga. Sedan fullmäktigemötet i mars har arbetet
med Visionen i princip stått stilla och ingen mer politisk dialog har genomförts. Den 2
september kom frågan upp på KSAU som en dialog och ett förslag från
tjänstemannaorganisationen presenteras. Vid fullmäktiges sammanträde den 14 december
beslutar en oenig församling att anta visionen.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det får betraktas som ett stort misslyckande
att den nu antagna visionen inte stöds av alla fullmäktiges partier. Den process som legat till
grund för beslutet kan heller inte anses vara tillräcklig då endast en begränsad del av de
förtroendevalda haft möjlighet att vara delaktiga.
För att en vision ska kunna kallas för vision krävs det ett driv framåt. Något sådant finns inte i
den nu beslutade visionen, det är en formulering av tillståndet här och nu. Istället borde
visionen varit formulerad enligt följande:
Vår gemensamma innovationskraft i Tomelilla på Österlen ger näring och hållbar tillväxt.
Mot bakgrund av detta reserverar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sig emot beslutet.

Sara Anheden
Vice gruppledare
Socialdemokratiska KF-gruppen

Mona Nihlén
Gruppledare
Vänsterpartiet

50

Vision för Tomelilla kommun
Bakgrund
Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande år. Med anledning av
det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt
innevarande år och har fördelats på tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog
om framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i kommunfullmäktige, med dels
en bakgrundsbeskrivning om vad som kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de
olika förslag till vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. Därefter har
ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision skett i förvaltningsledningen.
Så här har vi arbetat
Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett antal företag och
enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision och vilka viktiga beståndsdelar de
tycker den kan bestå av, vad de ser som viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de
agrara näringarna fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn och ungdomar i
arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds styrka och särart.
Kommunen har en av kommunfullmäktige antagen geografisk varumärkesprofil som fokuserar på
tre huvudrubriker, det kreativa, goda och naturliga Tomelilla. Det geografiska varumärket har tagit
sitt avstamp i en passion för Tomelilla där vi på bred basis också utanför kommunen och i
enkätform undersökt hur bilden av Tomelilla ser ut. Erfarenhet visar att bilden av en plats spelar
roll, inte bara för stoltheten hos de som bor där, utan också för utvecklingsmöjligheterna hos
företag, invånare och organisationer. Därför har detta breda underlag också ingått som ett
bakgrundsmaterial i framtagandet av visionsförslaget.
Vi har via Sifos årliga målgruppsundersökning som vänder sig till ett slumpmässigt urval av ca
45 000 personer per år, lärt oss om underliggande strukturer och segment kring hur befolkning i
vårt område ser på sig själva och sin bygd. Undersökningen bygger på ett antal värderingar och
påståenden som delar in Sveriges befolkning i olika segment genom beräkning av hur individer i
de olika positionerna särskiljer sig eller liknar varandra avseende värderingar. Syftet var att bättre
kunna förstå människors drivkrafter och motiv. Av undersökningen kan man utkristallisera två
viktiga områden som kännetecknas av medvetenhet och djup samt trygghet och tradition. Under
dessa båda rubriker finns drivkrafter som rättvisa och jämlikhet, öppenhet och tolerans, konst och
kultur, delaktighet och gemenskap, ansvar och plikt, kunskap och engagemang, familj och
solidaritet, hemkär och lojal, kontinuitet och tradition.
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Många organisationer utarbetar sitt visionsarbete utifrån klassiska kriterier som andel kvinnor och
män, andel villaägare, socioekonomiska faktorer, storstads- eller landsbygdsbor etc. Det behöver
inte vara fel, så länge det leder till ökad utveckling. Vi har valt ett bredare anslag och vill arbeta
med en vision som uttrycker både särart och utveckling samtidigt som den tar sin utgångspunkt i
det lokala, kulturella och historiska i vår kommun, därför har det varit viktigt att göra ett avstamp i
dessa dimensioner.

Hur ska en vision utformas
Visionen ska vara en banbrytande mental bild av ett framtida önskvärt läge. Vitsen med begreppet
”banbrytande” är att den ska fokusera på ett önskvärt läge som ger energi åt framtida arbetsformer
och mål att sträva mot. Den ska sikta långt fram och mot en eftersträvansvärd utveckling av vår
särart. Samtidigt kan vi också styra med hjälp av vår vision och den underlättar vårt
beslutsfattande.
Visionen ska alltså handla om ett framtida tillstånd som vi när vi tänker, utreder och beslutar
framåt tar med oss i arbetet, fördelat per styrelse-, nämnds- och verksamhetsområde. Vi sätter helt
enkelt in visionen i ett sammanhang för att undvika att vi ser enskilda händelser och mål separat,
utan också ser visionen så att det blir en kontinuitet i vår väg mot målen. Då blir också vägen dit
mer logisk. Det behöver inte vara svårare än så.
Själva poängen med visionen är med andra ord att den ska vägleda chefer och medarbetare i det
dagliga arbetet och göra det på ett utmanande sätt. När vi i framtiden i samband med våra
tertialuppföljningar berättar om hur arbetet fortlöper och alla vet hur det går i arbetet mot visionen,
hur väl man har lyckats, hur mycket som är kvar att göra, ökar motivationen att fortsätta.
Grundprincipen är att göra det enkelt och integrerat i våra verksamhetssystem. Och egentligen är
skillnaden inte så stor mot hur vi tänker privat – vilka drömmar har vi, hur vill vi leva om några
år?
Sammanfattningsvis ska en vision;










Visa vägen framåt.
Inte vara för tidsspecifik, eftersom formuleringen ska hålla över tid.
Innehålla en formulering som lyfter fram vad som gör kommunen unik.
Vara engagerande, stimulerande och motiverande för kommunen, dess näringsliv och
besökare.
Gärna tas fram av och i samverkan med nyckelpersoner, såväl internt som externt,
eftersom visionen ska spegla organisationens själ och utvecklingspotential.
Fungera både internt och externt.
Inte vara så allmän, att den kunnat skrivas av eller fungera hos flera/flertalet kommuner.
Vara kortfattad men inte vag.
Vara tydlig och begriplig.
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Vara ett destillat av – och lyfta fram – en nedbrytningsbar idé om kommunens utveckling,
alltså idén om hur tjänster, produkter, tillväxt, livskvalitet m.m. kan förbättras.
Kunna motivera.

Man kan även lägga till att en vision i sig inte är föremål för politiska ideologier, det är snarare
vägen mot vision som kan uttryckas i form av olika politiska inriktningar och prioriteringar.

Är vi i fas med vår omvärld och trendspanar vi bra?
Utvecklingstakten i dagens samhälle är hög och när det handlar om utveckling stöter vi ofta på
ordet trend. Förvaltningen har valt att tolka kärnan i trendbegreppet som "förändring" eller hur
samhället förändrar sig över tid. Det kan handla om mode, mat, kultur, design m.m. Men också om
politik och ekonomi. Vissa av förändringarna blir bestående, medan andra är mera övergående och
flyktiga.
För att se en trend behöver vi ha en förmåga att förstå historien, beskriva vår nutid och bygga
scenarion och se möjligheter för framtiden. Vi behöver hänga med och vara en del av vår samtid
utifrån vad vi exempelvis;





läst - informationsflödet idag är stort; det gäller därför att hitta de medier, tidningar,
magasin, bloggar och hemsidor som bevakar området/områdena man är intresserad av att
följa.
sett och lyssnat till - på radio, på TV, föreläsningar etc.
upplevt då vi reser - nya intryck och nya upplevelser gör det möjligt att se skillnader.
frågat – genom ett brett enkätarbete och genom dialog med ett urval av invånare och
företag.

Vårt visionsarbete tar sin utgångspunkt ur Tomelillas historiska styrkor som kreativitet, dess
näringar och kulturer. Det blir ganska tydligt att det finns en andel människor som söker sig till det
hållbara, det gröna och till det kreativa. Det är alltså inom dess områden vi uppfattat att
kommunens framtida vision bör ligga, samtidigt som den bör uttala en ambition om särart, spets
och utveckling.
Det blir också tydligt att den styrka och innovationskraft vi har inom vårt ganska mångfacetterade
näringsliv och i de gröna näringarna förstärks av allt det som numera produceras och skrivs
omkring hållbarhet, de agrara näringarna och den kreativitet som behövs i framtidens tillväxt- och
bildningssamhälle.
I det läge världen i skrivande stund är i, med en global pandemi, går det inte undvika att reflektera
över vad framtiden kommer att innehålla då vi tagit oss ut på andra sidan. Vi har redan sett många
områden där vi ”levlat” upp fortare än vad som troligen annars skulle ha skett. Gymnasieskolornas
undervisningsform är ett exempel på en enormt snabb omställningsprocess som ur det offentligas
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perspektiv skulle kunna liknas vid andra samhällsprocesser och förändrade strukturer vi sett
utanför offentlig sektor, exv AirBnbs, Teslas, GretaThunbergs och Me Too-rörelsernas snabba
uppkomst och utveckling.
Det finns en ganska stor sannolikhet att vi kommer att lära oss att på samma sätt ställa om och
utveckla våra verksamheter i andra former och annat tempo än de traditionella, ett slags nytt
folkbildningsperspektiv. Inte nödvändigtvis i de strukturer vi under efterkrigsåren såg
folkbildningen utvecklas, däremot lärandet och folkbildningen som sådan, men på nya arenor som
troligen kommer vara både digitala och innovativa i olika former acceleratorer. Om vi tillåter oss
att för en stund vara lite mer visionära vore det oerhört spännande att reflektera över vad som
skulle hända med våra barn och ungdomars syn på sin hemkommun om de under den närmaste 10årsperioden aktivt med ordinarie utbildningsmål som grund dessutom konsekvent tog sitt avstamp
i visionen Tomelilla 2030?

Vision och slogans
Många organisationer och företag blandar ihop slogans med vision, det är inte samma sak.
De är dessutom lätta att blanda ihop, så där gäller det att vara försiktig. Risken är annars i det
praktiska arbetet att man inte får en naturlig koppling mellan vision och mål och att man inte gör
sitt jobb på djupet, att visionen blir alldeles för allmängiltig. Då fyller den inte sin funktion.

Vision, ledarskap och implementering
Allt mer behövs ledare som är både pedagoger och retoriker, som kan presentera visionen så att
folk begriper den och känner att den är viktig. Det är som regel lättare att styra organisationer
utifrån siffror än utifrån begrepp. Men en formulering, i det här fallet kommunens vision, kan säga
mer än siffror samtidigt som den behöver vara lätt att komma ihåg och kortfattad.
Alltför många organisationer har visioner som är floskler. Vanligast är kanske formuleringar i stil
med att ”kunden/invånaren ska vara central” eller att ”man ska bli bäst”. I en kommuns
grunduppdrag ligger redan att ha ett invånar-, besöks- och näringslivsfokus. Men en vision
behöver vara mer specifik än så. Visionsbilden ska hjälpa både ledare och medarbetare att sortera i
den stora mängd information vi dagligen utsätts för och ger oss vägledning att ta rätt beslut. Sen
har visionen en annan viktig funktion – att skapa kontinuitet. Då ser man också hur varje enskild
händelse bildar en logisk händelsekedja så att man lättare kan välja bort det som inte är i linje med
visionen och/eller våra mål. Den är alltså viktig för att undvika att upplevelsen av arbetet blir
ryckigt – jag gör den här uppgiften just nu, men vad ska den leda till?
Ledare och chefer har det yttersta ansvaret för att visionen levandegörs. Idag är det mycket att ta
hänsyn till hela tiden, så om ledare inte håller visionen levande, i sig och bland sina medarbetare,
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är risken stor att vi fattar felaktiga beslut. Därför brukar man också tala om en vision som en
symbolisk ledstjärna. Uppkommer det en situation i organisationen kan du alltid ställa dig frågan
om detta ligger i linje med vision och/eller mål och det vår politiska ledning uttalat? Är det
strategiskt rätt att satsa på en viss aktivitet?
Med andra ord – att arbeta med visionen innebär att arbeta med organisationskulturen, det är
viktigt och får oss att arbeta åt samma håll.

Förslag om en visionsfond
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fattar beslut om att i visionens anda utveckla en
visionsfond med motsvarande 200 tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de
invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och förändra
Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som uppmuntrar en “testanda”, men
också förverkligandet av visioner och drömmar i vår kommun. Visionsfonden ska finnas för att vi
tror att invånare och organisationer har motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot
kommunens vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr för sitt
projekt.
Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen och utifrån hur nytt
projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén engagerar en särskild grupp eller svarar på
ett eller flera behov som finns i kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och
beslutas av en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och politiker i
kommunen. Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat dokument, men
ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går till ett stipendium för en ung människa
med anknytning till Tomelilla som visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens
anda.

Förslag till vision och devis


I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis


Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Ekonomiska konsekvenser
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Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs får sannolikt inga stora
negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta
med, inte minst ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent
ekonomiskt arbete. Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att kommunen stöder och
uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett driv att arbeta med innovationer i vår
kommun.
Barnperspektivet
Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det kan göras på flera
olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida arbetsformer och projekt med sikte på
visionen. Det är också viktigt att det som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att
involvera barn och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot Tomelilla
2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av uppväxtkommunen. Det i sin tur,
även om man väljer att flytta, studera på annan ort osv, kan leda till att man vill återvända
och/eller etablera sig i hemorten.
Miljöperspektivet
Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och gröna näringarna och
ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha på Agenda 2030 och miljömässig
hållbarhet.
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Sammanträdesdatum
14 december 2020

Kommunfullmäktige

Kf § 173

Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Marie Ståhlbrand (M) som ordförande i
kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marie Ståhlbrand (M) från uppdraget
som ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 15 december 2020.
Kommunfullmäktige beslutar utse Alexander Verweij Svensson (M) till ny
ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 15 december 2020 istället
för Marie Ståhlbrand (M).

Ärendebeskrivning

Marie Ståhlbrand (M) har den 2 november 2020 inkommit med avsägelse
som ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Marie Ståhlbrand (M) som ordförande i kultur- och
fritidsnämnden, handlingsid: Ks 2020.3432.
_________

Beslutet skickas till:
Marie Ståhlbrand (M)
Alexander Verweij Svensson (M)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
Netpublicator/Olof Hammar

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
9 december 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 179

Dnr KS 2019/199

Revidering av tidplan för antagande av internbudget
2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar revidera tidplanen för mål och budgetarbetet
2021 vilket innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och
nämnder senast den 31 januari 2021.

Ärendebeskrivning

Tidplanen för budget- och målarbetet antogs av kommunstyrelsen
§155/2019 och med en revidering §44/2020. Kommunfullmäktige antog
2021 års budgetramar för styrelse/nämnder den 9 november §141. Den
försenade lönerörelsen, där stora kommunala avtalsområden ingår, innebar
att de nya löneavtalen tecknades först under början av november 2020
mellan de centrala parterna. Detta har inneburit svårigheter att inom den
gällande tidplanen få fram underlag för personalkostnader inom stora
verksamhetsområden. För att hinna med beredningsarbetet föreslås att sista
datum för antagande av internbudgeten i respektive styrelse/nämnd flyttas
fram till den 31 januari 2021.
Ekonomiska konsekvenser

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

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

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

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

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
9 december 2020

Kommunstyrelsen

§ 179 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen reviderar tidplanen för mål och budgetarbetet 2021 vilket
innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och nämnder senast
den 31 januari 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 273/2020, handlingsid: Ks 2020.3769.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 273/2020:
Kommunstyrelsen reviderar tidplanen för mål och budgetarbetet 2021 vilket
innebär att internbudgeten ska vara antagen av styrelse och nämnder senast
den 31 januari 2021.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna

Justerandes sign
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